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Escrcvc-nòs o illustre deputado federa:

por S. Paulo, sr. dr. Rodrigues Alves Filho:

O illustrado orgam carioca, o "Paiz",

em seu numero dc hontem, fazendo ix dei*.'-

sa da intervenção federal no Ceará pelo?
moldes por rpie ella acaba dc ser executada,

publica a mensagem que, cm 1906, o sr. dr.

Rodrigues Alves dirigiu ao Congresso Na-
cional, a propósito dos sangrentos e Intuo-

bos suecessos oceorridos no Estado dc Mat-
t0 Grosso, salientando desse documento o

seguinte trecho:
"Em vossa ausência, para salvar .0

Estado dc Matto Grosso da anarchia
em que sc acha c o regimen republi-
cano de um exemplo pernicioso c fatal.
eu não hesitaria cm decretar o estado
de sitio e nomear uni interventor, medi-
das constitucionaes de caracter extraor-
dinario, que caberiam então nas minhas
attribuições c necessárias para restituir
a paz aquella circumscripção da Repu-
blica, c assegurar a liberdade na eleição
do scu governo."

Dahi, conclue o estimavel orgam que —
"somente por uma circumstancia méramen-
te fortúita é que o actual governo da Re-

publica não tem o seu modo de agir.estn-
bado num precedente completo dc interven-

ção, nos moldes do que acaba dc ser decre-
tado para o Ceará, e ainda mais que o sr.
marechal presidente da líopublica pódc

••tranquillizar a sua consciência, certo de que
ígiu com acerto e não exoibitou da su;i.
funeção constitucional, pois, si cm logar de
lhe estarem entregues neste momento os
lupremos destinos da Republica, fosse O
Eminente sr. Rodrigues Alves o chefe di
Nação, o caso do Ceará seria resolvido exa-
ttamente do modo por que s. exc. o resol-
veu."

Parece-me um tanto precipitada essa cen-
clusão. Convém que relembremos os tristis-
simos acontecimentos oceorridos em 1906,
cm Matto Grosso, c que tão funda impres-
são causaram na alma nacional, como cllc-,
sc desenrolaram, a que excessos attingiram,
c mais que tudo o altitude que sempre mat'.-
leve o governo federal cm relação ás auto-
ridades estaduaes, que pi;ocurou sempre
prestigiar c manter.

Em 190C, a vida politica desse Estado, desde
muito perturbada', aggravava-se cada vez
mais, e o governo estava informado dc que se
preparava um movimento de caracter politico.
com o fim de entregar a direcção do Esta-
do ao seu vice-presidente. O sr. dr. Rodri-
gues Alves agiu sempre, nessa emergência,
com a maior moderação e prudência, não
tendo tido a felicidade dc evitar as grandes
calamidades soffridas por esse Estado, ape-
sar dos reiterados conselhos a amigos c ad-
versarios desse governo, para que não sv
lançassem cm aventuras perigosas.

Levantada a insurreição pelo partido op-
posicionista ao governo, os rebeldes após-
taram-se de linhas tclegrapliicas federaes
Maçaram o quartel do 19.0 batalhão, cm S.
Luiz de Caceres, tomando conta do arma-
mento, munição c fardamentos existente*
na arrecadação, depuzeram as autoridades
tle Corumbá, abriram as prisões, dando li-
herdade aos criminosos, c apoderaram-sc de
lanchas c pequenos vapores.

O presidente do Estado, o sr. coronel
Antônio Paes, sentindo impotente a força

policial para manter a sua autoridade, te-
icgrapbou ao presidente da Republica ex-

pondo a gravidade da situação e pedindo
g intervenção federal nos lermos do art.

do paragrapho 3 da Constituição.
Deante da gravidade dos íaclos, pertur-

fcada a ordem publica do Estado por ban-
dos criminosos que ameaçavam o poder le-

galmcnte constituído, o sr. dr. Rodrigues
Alves fez expedir instrucções á guarnição
da Marinha, no sentido de auxiliar a defe-
ta do presidente do Eslado c de sna avio-
ridade. Ao mesmo tempo e para o mesmo
fim fez seguir o sr. general Dantas liar-
reto com uma hrigada do exercito para rc-
forçar a guarnição do então 7.0 districto
militar.

Em mensagem, o sr. presidente da Repu-
büca levou ao conhecimento do Congresso*
esses graves factos e as providencias to-
madas.

Não decorrera muitos dias c enviava o sr.
3r. Rodrigues Alves nova mensagem ao
Congresso com factos dc caracter ninda
mais graves; a capital do Estado havia sido
tomada dc assalto pelos rebeldes e o scu mal-
logrado presidente cruelmente trucidado,
guando procurava dirigir-se ao encontro das
forças que iam cm sua defesa e cuja marcha
lavia sido retardada por difficuldades na
oavegação fluvial.

Nesse documento « que o sr. dr. Rodrigues
ftlvcs af iirma que, na ausência do Congres-
io, não hesitaria cm decretar o sitio e no-
inear um interventor.

S. exc havia empregado, como era dc scui
dever, todos os meios para defender as au-
loridades constituídas do Estado c para isso
receberam ordens reiteradas as forças fede-
raes. Infelizmente, porém, tinha visto ira-
wssadas todas as suas providencias. Assas-
linado o presidente coronel Antonio Paes c
o governo do Estado entregue pelos revolu-
cionarios ao vice-presidente, que com elles
mantinha as mais estreitas relações, c tendo
talvez a st» responsabilidade oompromctti-
da nos acontecimentos, entendia o st. Ro-
drigues Alves que o governo federal não

podia acceitar o facto consummado, a nova
situação, creada por elementos cm revolta
c que continuavam a manter a agitação no
Estado, tinha uma origem criminosa. Em
taes circurostancias, ainda hoje, o sr. dr. Ro-
drigues Alves aão hesitaria na nomeação de
um interventor.

Assim não entendeu, porém, o Congresso
NacionaL

O Senado mandou archivar a mensagem
do presidente e a Camara dos Deputados,
com uma maioria de 107 votos, approvou o
parecer da Commissão de Justiça, acoehando
o facto consummado e entregando ao Poder
Judiciário Federal a apuração das respen-
sabilidades dos eiivohidos cm tão graves
acontecimentos, justamente os que se adia-
var.-. de ooisc do Eovtrnt*

Cumpre lembrar agora um facto edifi-
cante c que convém ficar assignalado. A
mensagem cm que o presidente da Repu-
blica levava ao conhecimento dos represen-
tantes da nação factos os mais graves,
com referencia á ordem publica, entre os
quaes o assassinato dc um presidente dc
Eslado, não mereceu a honra dc ser lida,
por entender a mesa que dirigia os traba-
lhos do Congresso achar-se esle reunido
pura a apuração da eleição presidencial c
conter a mensagem assumpto extranho.
ilavin, entretanto, precedente contrario a
essa deliberação.

Seiente dessa occorrcncia, o governo fez
publicar imurmediatamente, no " Diurio Of-
íicial", esse importante documento.

Isto a ifi de junho. No dia 2.1 cra o mi-
nistro da Justiça procurado pelo direclor
rir. secretaria do Senado. Ia da parle do
vice-presidente dessa Casn cómrniinicar que
a mensagem do sr. presidente da Republi-
ca não fora lida durante as sessões do Con-
gresso — e nisso uão houve a menor :des-
attenção, " porque sc achava este reunido
para a apuração da eleição presidencial e a
sua leitura poderia suscitar discussão que
perturbasse cise Irabalho c lembrava a idéa
de scr ella desdobrada c rcmettida ás duas
casas do Congresso."

O ministro da Justiça, levando essa com-
mimicáçãò ao sr. president; da Republica,
respondeu no dia 25 ao sr. vice-presidente
do Senado, por intermédio do director dà
secretaria dessa Casa, que, — " tratando-se
do uma mensagem do Poder Executivo ao
Congresso, entregue no dia iC, tinha o go-
verno cumprido lodo o seu dever."

Não faltou quem visse na altitude do sr.
Rodrigues Aivcs sympathias- pela causa do
presidente du Matto Grosso, mas si as teve.
ellas podiam scr patenteadas com desas-
sombro, eram sympathias á causa legal, a
das poderes cpristitüidoi. Em Goyaz, cm
Sergipe teve qne fazer calar as suas affei-
ções, contrariar os seus amigos os mais
queridos, fazendo-os respeitar a ordem le-
gal.

Em Sergipe, onde o movimonto revolto-
so, que afastou do governo o scu presi-
donlc, c que cra dirigido pelo nosso pran-
tendo e querido Fausto Cardoso, teve a
opinião publica a prova irrefragavel dc que
nas relações com os poderes estaduaes o
sr. Rodrigues Alves nunca usou da sua au-
toridade para fazer valer a lodo transe as
suns inclinações pessoaes ou partidárias.

Certo, o sr. Rodrigues Alves iuterviria
no Ceará, nãn poderia scr indiífcrcntc á
conflagração daquella heróica terra, mas só
¦> faria para prestigiar c garantir as autori-
dades legalmente constituídas do listado.
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Quando fiz as minhas conferências cm
S. Paulo, alguns amigos pediram-mc que
lhes falasse de Gabriel Tarde. Deplorei não
ter ao alcance da mão as obras deste philoso-
pho, que me eram absolutamente necessárias
para satisfazer aquelle desejo. Si possuísse
essa collecção, teria falado dc Tarde, com
prazer, porque tinha por cllc uma respeitosa
amizade e uma grande admiração intelli-
clual. Conheci-o, ha mais dc vinte annos,
em casa do doutor Dubuisson, um posiíivis-
!a culto e amável, já fallecido, genro do
doutor Robineí, que foi, como o leitor su-
be, o amigo e o lestamenleiro dc Angusto
Comte.

A casa dc Dubuisson estava repleta de
recordações positivistas; os retratos do fun-
•:!adr>r do positivismo alternavam com os
bustos do philosopho. A senhora Dubuisson,
• íue cra afilhada de Auguslo Comle, pieilo-
sumente mantinha o culto do grande ho-
mcin, que sc inclinara sobre o seu berço è
rjiie lhe dera o baptismo da religião nova.
Poucas senhoras conheci em Paris que ios-
•cm melhores, mais instruídas c mais inle!-
ligentes,

Tarde freqüentava a casa dc Dubuisson,
que cra seu collaborador uos Archivos de
anthropologia criminal; c abi encontrava
com freqüência médicos, jurisconsultos.
psychulogos. Nesse meio inlelleclual, onde
sc sentia coniprelicudido c amado, entrega-
va-sc sem reservas, com satisfacção geral,
ao scu prazer favorito: a conversação. Ter-
tencia áquolla phalangc diminuta das pes-
soas que amam as idéas; vivia com cilas,
aprcscnlando-nos suecessivamente, para
nossa melhor intelligencia, as suas faces
multadas, analysando-as incessantemente
com penetração, combinando-as com logi-
ca c com arte, sentindo-se feliz cm per-
filhal-as, quando cilas lhe agradavam.

Sob a sua sabia c forte dialectica, circula-
va mn solido bom senso, que lhe permittia
a<Ioptar egualmente as theorias nventu-
rosas c os fáceis logares communs. Recor-
do-mc que um dia, á mesa, cm caia do dou-
tor Dubuisson, um conviva falava da pre-
tensa superioridade das nações protestantes
em relação aos paizes catholico-latinos.
Explicava essa superioridade, allegando que
o protestantismo favorecia mais que o ca-
üiolidsmo o espirito de iniciativa c de res*
porsabilidade pessoal. Tarde deixou-o aca-
bar a exposição. Depois, tomando a pala-
vra com doçura, com essa esquisita delira-
dexa <m que até a toe o coadjuvava, disse:
"Essas idéas são muito interessantes c pa-
rectm verosimeis; todavia, quando as cx-
priinimos, esquecemos duas -cousas; a pri-
meira é que, com excepção dai nações da
pcainsula ibérica, as nações latinas encon-
tran-se cm prosperidade; a segunda c que,
desde a descoberta da America, o Mediter-
ranço deixou de ser o centro do mundo,
permittindo esse facto qne as nações da
Europa scptouricmal tomassem uma impor-
tancia qne não tioham". E este appello 4
realidade pareceu mais profundo que todas
ai considerações philowphica* do conviva
protcstantophüo.

Exporei aqui, um dia, cm alguns artigos,
a philosophia de Tarde, u suas theorias
jurideas c a sua psychologia. Por hoje, de-
sejo sómcaíe dizer algumas palavras rabre a
menos conhecida das suas obras, nma visão
phantasisa e irônica do futuro, que (oi pu-
blicada depois da sua morte e que sc intita-
lava: Fragmentos de kisteria fvlurs.

Estamos no termo do secub XXV e a ba

nianidnde gosa um periodo dc prosperidade c
de felicidade desconhecidas até cntão.As guer-
ras acabaram e a grande Federação asiático-
americauo-curopéa estabeleceu, desde o 6e-
culo XXIV, um incontestado dominio sobre
o que restava ainda dc bárbaro c selvagem
na Oceania c na África Central,

* Por uma dessas rcacções irônicas da bis*
loria, os conselhos de revisão enviam sys-
tcmaticamenle para o exercito — cujas func-
ções sc acham muilo diminuídas, todos os
homens cuícíuíós c arruinados physicamcn-
lc, conservando para as funeções civis os sc-
ros bellas c bem constituídos; E' a esta selec-
ção intelligente que o genero humano deve
rá, um dia, uma incbmparavel belleza.

Ao mesmo tempo, a descoberta dos ulli-
mos micróbios permittiu estabelecer a the-
rapeutica de Iodas as doenças.Uina tisica lor-
nou-sc um caso phenoiiicüal.Dcsapparecerani
Iodos os pr.étextos para esses ridículos in-
queritos sanitários que esmaltavam a con-
versação dos antepassados: "Passa bem?
Como vae dc saude?", etc, etc. Só a myo-
pia, estimulada pela extraordinária diffusão
dos jornaes, continuou a sua deplorável
marcha ascénsiohal.

Finalmente; unificada a linguagem, íacili-
tadaa expansão irradiante das idéas, ha cem
milhões de leitores para um livro, cem mi-
lhões de espectadores para uma peça, c lo-
do o povo pode participar dos prazeres in-
tcllectuacs. Coiri a transmissão da força em
garrafas de ar comprimido, reduziu-sc a na-
da a mão de obra. As quedas de agua, os
ventos, as marés loruaram-se os servos do
homem. As matérias necessárias á ali men-
tação são preparadas cm officinas nacio-
naes, onde a producção centuplicada do tra-
balho humano excede todas as esperanças.

Infelizmente, prepara-se uma grande ca-
lastrophe. O sol augmcnla as suas manchas
c diminue o seu calor. Nas revistas, princi-
pia-sc por zombar da "anemia solar"; de-
pois, toda a gente treme-de frio; e, final-
mente, passado o inverno de 2489, que foi
particularmente rigoroso, nota-se que o as-
tro-rei já não se parece com o que era, lo-
mando uma cór vermclho-escurn. Immedia-
Laiiiénte, tudo muda de côr como nas magi-
cas; os prados são mais verdes; o céo é
mais azul; os chinezes deixam de scr ama-
rcllos para sc tornarem acaslanhados! Bem
cedo sc accumulam os desastres; toda a po-
pdlaçãó da Suécia, da Noruega, da Sibéria,
tia Rússia do Norte é congelada numa noi-
te; os rios deixam de correr e as geleiras
avançam de toda a parte em direcção ás pia-
nicies. De Iodos os valles; dos Alpes e dos
Pyriheusj vemos desemboecar essa,s massa?
esbranquiçadas, rochedos moveis, feitos dc
pedra, de pedaços de pontes, dc estações
ferro-viarias, de boteis, de monumentos,
carreados num pcle-nu-lc monstruoso, que
rymboliza a destruidora invasão do frio.

O que resta da humanidade trava cn-
tão contra o frio uma lueta suprema. Os
poucos milhões dc sobreviventes começam
por conccntrair-se-numa -parte "da"'Arábia
Pétrea onde existe ainda nm pouco de ca-
lor. Depois, como esse calor diminue inces-
santcmcnlc, tomam uma resolução heróica.
Sob a influencia dum homem de acçáo, qüe
tem um nome celebre, Milciades, decidem
procurar nas profundidades da terra o ca-
lor que o sol, quasi extineto, já não fornece.

Excavam immcnsas galerias de minas;
utilizam as cavernas naturaes; armazenam
nellas todas as riquezas intellecluaes c ar-
tisticas do velho mundo, as collecções dc
quadros, as bibüotbccas. Tambem não cs-
quecc-m as provisões de bocea, Feito isto,
os últimos representantes da humanidade
descem para o sub-solo, depois duma der-
radeira festa terrestre, que o sol se dignou
honrar com alguns supmmos raios.

Começa, enlão, a vida subterrânea da hu-.
manidade, vida nova, feita dc deslumbra-
mentos c de extasis! Nas galerias artisti-
cas intermináveis, onde a chuva c o venl-j
não penetram, lâmpadas ir.numcravcis, ver-
dadeiros soes pelo brilho, mas luas pela do-
cura, espalham perpetuamente nas profun-.
(lidades da terra um dia sem noite. Já não
lia insectos, nem parasitas, nem serpentes
nem guarda-chuvas!

Os poços abertos cm altura, na direcção
da superfície terrestre, permittem aos no-
vos troglodytas encontrar jazigos vegetaes
- animaes debaixo da neve, admiravelmcii-
lc conservados pelo frio c dc que elles se
servem para alimentação. Prosperam e cx-
cavam cidades novas, ...ais florescentes que
as antigas, onde sc accumulam as jóias, os
esmaltes; os bronzes, os livros, toda a pro-
ducção intellectual c artística duma hum.i-
nidade, que novamente é senhora dos seus
destinos.

Mas, nas condições novas em que vive,
essa humanidade restricta, que não pode
augnientar facilmente cm espaço, c que teve
dc limitar o numero dos nascimentos para
evitar a fome, constituc uma espécie de so-
ciedade collectiva, em que os sentimentos
dc familia, o amor materno c ó patriotismo
já não têm razão de existir. Só ficou o
amor. Casto ou não, é clie o inspirador das
grandes obras e a sua recompensa supre-
ma. Em logar da civilização ambiciosa c
cupida dc outróra, surge uma civilização
amorosa, que lhe é muilo superior cm mo-
ralidade.

E nessa sociedade, regenerada pelo amor,
brotam eternas e puras as fontes da vida
csthctica. O amor inspira as investigações
dos chimicos, que penetram na intimidade*
das moléculas e nos revelam os seus de-
sejos e as suas idéas. E' elle ainda que
inspira as analyses dos psychologos, os im-
pulsos da poesia c da inetaphysica.

Quanto á recordação, cada vez mais lon-
ginqua da superficie terrestre, que sc trans-
mitte de edade exn edade e de geração cm
geração, convcrtc-sc numa lenda cm que sc
cre, e -da qual dimana mn profundo encan-
to. Os poetas fatem chorar os homens
quando lhes falam dos céos azues, do hori
sonte dos mares, do perfume das rosas, do
canlo das aves, de todas as cousas que os
seus olhos não viram nem seus ouvidos es-
cutaram, que todos os seus sentidos igno-
ram, mas que, por um instineto extranho, o
seu pensamento c*. ..ca assim que o amor os
perturba. Muitas vezes, no momento qut
correspondia ã primavera da terra, dir-se-
ia que a sombra da akgre estação vem per*
correr as cidades subterrâneas. Elias en-
chon-se enSo dc mnsicos; c a sua musica
•orna-se tãa doce, tão tema, tão despedaça-
dora, qae st vêem os amantes, ás centenas.

*darem-se as mãos. subirem á superficie da*

terra c morrerem de frio olhando extasia-
dos o céo,..

Mns os sábios, os politicos, censuram co-
mo sempre estas insurreições da poesia, da
phantasia e do sonho contra a ordem de
cousas estabelecida; reprimem as suas ma-
infestações e esforçam-se por convencer a
multidão de que os astros mais brilhantes
não são os melhore», que outras humanida-
des, sem duvida acharam a independência t
a paz no globo, c que, taíúo nos céos como
nn terra, a felicidade está occnlta. E' com
este symbolo irônico c -pessimista que fecha
o livro dc Tarde.

A DIVIDA PUBLICA DA EUROPA

Paris, 23 dc fevereiro de 1914,
Br. G. ÜU.MAS

-*^&-íC-*3(*«-

da Europ
Novcnln o seis milhões Uo con*

Uih, ou uniu quiiutin que sc eserove
com quatobiq algarismos — A
Europn om vésperas ile fullcnola
— Os encargos cln civilização e
as despesas militares — Os hlsto-
rin llores do futuro ailminuão nci-
ma de tudo n nos.su "coragem dc
pilgU!*"

Noutro logar publicamos, reproduzido do
Excelsior, um graphico eloqüente sobre o
augmento da divida publica curopéa. De
20 mil milhões, que cra, .no começo do secu-
lo derradeiro, essa divida subiu, até ao an-
no ultimo, a lúo mil milhões de francos, —
ou seja noventa e seis.milhões dc coutos da
r.ossa moeda.

A despeito da grande densidade da po-
pulaçãd curopéa, o cidadão do velho.mundo
soffre o peso dc encargos incomportaveis
á mediocridade geral das condições. Os ju-
ros da divida publica absorvem, cm média,
um terço dos orçamentos do Eslado, sobre-
laxa pesada accrcsccntada aos impostos
normaes que tém íjns reproduetivos. Si
a divida publica, por circumslancias que
aliás não são de prever, fosse cxigivel cm
determinado momento, assistiríamos a uma
fallençia geral das nações, pois nenhuma
limitou as dividas ao, que, dc prompto, c
fazendo embora um enorme sacrifício, po-
deria pagar.

Note-se que, com (vecepção das pequenas
nações mal administradas c que inspiram'
aos financeiros uni olhar dc suspeita, as
dividas nacionaes cuíôoéa» não têm penhor.
São levantadas sobre o credito moral do
Estado, penhor, muito medíocre nestes tem-
pos convulsionados por reformadores que
pretendem destruir o próprio Estado. Islo
facilita cnormcmcntc a installação revolu-
cionaria do socialismo, que, supprimindo o
capilal e os seus signaes representativos,
não terá que entregar aos credores terras,
serviços do Estado ou quaesquer outras ri-,
quezas collectivas... O problema offere-
ceria maiores difficuldades ás nações dc
finanças compromcttidas, que não obtém
empréstimos sinão atirando para os cofres
dos banqueiros a hypotheca dc estradas de
ferro, a consignação do rendimento das ai-
fandegas, c outros penhores materiaes.

Importa notar, por espirito dc equidade,
que unia boa (mas não a maior) pnrte da
divida publica curopéa foi invertida naquil-
lo a que um economista, cujo nome não
nos oceorre agora, chamou coin felicidade
"os encargos da civilização", O progres-
so vertiginoso do século XIX exigiu des-
pesas publicas que os séculos anteriores não
conheceram. As estradas dc rodagem, os
milhares dc kilometros dc trilhos, a espessa
rede telegraphica c telophonica que cobre
todos os recantos da Europa, a illuminação
-publica, a policia, etc, são a obra do século
findo. Tudo isso se roflcctiu nas finanças
dos povos; c não ha que lamentar o dinhei-
ro assim applicado, obtido polo imposto
mas restituido ao cidadão cm obras dc ge-
ral utilidade.

Infelizmente, porem, a maior parte desse
prodigio de milhões gastou-se na inutilida-
dc duma paz armada, que, para certas 11a-
ções, como a França e a pMIemanha, já hoje
absorve metade dos rendinientos gomes. A
concentração de massas enormes nos quar-
leis tem uma influencia colossal no estran-
gulamcnto financeiro do velho mundo. Não
devemos contar só o que essas massas ab-
sorvem com a sua subsistência e o que de--
vora o material bellico, hoje tão dispendio-
so. Devemos calcular principalmente o pre-
juizo que a cessação do trabalho útil, por
parte de tres ou quatro milhões dc homens,
desviados para os quartéis na edade cm que
o esforço é mais produetivo c intenso, traz
n economia geral.

Não o diz o Excelsior; mas seguramente
sc pode esleular cm dois terços a parte
que as despesas militares, ou devidas á
guerra, têm na fabulosa divida curopéa dos
noventa c seis milliões dc contos. Esla é
a parte de Moloch. A parte da Utilidade
c duas vezes menor; c si com ella a Eu-
ropa poude transformar-se tão completa-
mente, augmentando o conforto e o bem
estar dos seus habitantes, calcule-se que
grau extraordinário dc civilizado teria at-
tingido o velho mundo, si tudo quanto os
goremos, num sceulo, pediram ao empres-
timo c ao imposto, tivesse tido uma appli-
cação reproduetiva e fecundai

A compressão das nações européas aa
tei» asphyjciante da sua divida ina de pa-
recer singularmente extranha aos contem-
poraneos, herdeiras duma civilização bri-
Ihante mas excessivamente cara. Os histo-
nadores do futuro hão dc admirar profun-
damente, mais que o nosso espirito r*ffiué,
pródigo cm manifestações dc tão graude
valor, a nossa "coragem dc pagar". Esta
faceta do caracter contemporâneo não é
das menos interessante» para o estudo da

psychologia do nosso tempo. — G.
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Como se dividem os 160 milhares 936 milhões ne Trancos tia dívida
publica curopéa

Do meu canto

CARAGE S. PAULO
•-TAXI-CAR-*

Rabiscando, dcspretcnciosamcntc, esta
secção, outros intuitos não me animam si-
não o da apreciação justa c imparcial dos
factos, que interessem aos meus leitores e,
principalmente, o desejo dc vêr egualmente
commentadas, pela imprensa extrangeira,
as cousas que nos digam respeito.

Assim não tem sido comprehcndido por
alguns diários italianos, que me negam cre-
denciaes para defender a minha pátria das
descortezias que sc lhe fazem c das injus-
tiças de que é victima o Brasil, tanto aqui
como na Italia.

Houve um contemporâneo que me decla-
rou até isolado da opinião dos meus parri-
cios; "não será o modo de entender dc um
Oomcs Braga qualquer, que mudará a or-
dem dos factos".

Não ha, porém, como um dia depois do
outro, já sentenciava solenncmcntc o con-
selheiro Accacio. Esse Gomes Braga qual-
quer, cuja opinião nenhum valor podia re-

presentar, tem hoje a mais intima das sa-
tisfacções, communicando aos referidos
diários que, com elle, tambem pensam o
"Jornal do Commercio", o orgam mais
respeitável c mais autorizado da opinião
nacional, c a "Imprensa", o fulgurante
matutino, dc que é director a penna mais
brilhante da imprensa brasileira — Alcin-
do Guanabara.

Eli sinto, profundamente, mas... prefiro
estas companhias á dos meus distinetos
confrades, para os qunes sou um "Gomes

Braga qualquer"...
Era preciso que a imprensa nacional sa-

hisse do indiffcrcntismo mnrasmodico cm

que jazia, para rebater as descortezias e

insolcncias, com que nos mimoscavam nos

jomaes, nas tribunas parlamentares c até
cm ciroularcs ministeriacs.

Não é esse o caminho digno pRT» sup-

primir a corrente emigratoria, nem tão

pouco é dc boa norma administrativa ussr,
cm documentos officiaes, de termos iiuo-
lentes contra um paiz amigo e com o qual
sc mantém cordialissimRS relações.

Ainda que pese ao "H Fanfulla" c ao
"II Giornale degli Italiani", outro não tem

sido o procedimento do sr. di San Giuliano.
Não é mais o "Gomes Braga tjualqner'',

que ousa fazer tão temerosa affirmação,
capaz dc provocar a tremenda cokra da

divina imprensa italiana. Tem ella, agora,

que se haver com dois .poderosos interpre-
tes dá opinião publica brasileira, cujas ps-
lavras, eloqüentes « patrióticas, eu passo

para esta secção.
Referindo-se i ultima circular do minis-

tro do Exterior da Italia, desaconselhando
a emigração para o Brasil, escreve o "Jor-

nal do Commercio", dc 19 ío cor-ente:
"Ha poucos dias, eommentando duas in-

solhas circulares do sr. marquez de San
Giuliano, francamente aggressivas ao lira-
sil tivemos opportunidadc de fazer retc-
rencias á prosperidade da colônia italiana
entre nós radicada e, como uma das provas
mais ir-refutaveis, citámos o valor das pro-
pritdadcs urbanas e ruraes possuídas por
italianos no grande e prospero Estado de
S. Paulo. Os dados estatísticos acana oíie
retidos positivam o nosso asserto, prccisan-
do as cifras cm que aquelle valor já se cx-
pressava em 1903, ha oilo asnos, portanto.

Dc então para cá, quer por effeito da :a-
pidez com que se valorizam as prapriedaots
cm S. Paulo, quer por força denovasacqn:-
sições, essas cifras tem, como é sabido, au-
gmtníado dc modo considerável. -\ corrcn*.c
Af emisracão italiana oara o Brasil mante-

vc-se sempre firrhe, a-despeito da desleal
campanha feita á surdina pelas autoridades*
italianas, a conselho do próprio ministro
dos Extrangeiros, esse mesmo sr. di San
¦Giuliano, que, do ultimo gabinete demissio-
nario, foi o unico a ficar, exercendo egual
cargo, no gabinete actual.

Só no anno passado, como já dissemos,
o numero desses immigrantes foi dc mai.*,
de 30.000. Deante disso, e sabendo-se, já
agora, que a irritante campanha movida
contra o Brasil por certa imprensa do rei-
no pcninsular é nifuf fiada pelas próprias au-
'loridades c, o que mais é, baseada até em
falsas informações daqui enviadas poi
agentes consulares c publicadas, official-
mente, no " Bolctüno dell'Emigrazione ".
força é convir em que os factos estão, por

isua irrespondível eloqüência, a desmentir
categoricamente as inverdades assacadas
conbia a situação dos italianos no Brasil,
situação essa que, na phrase do sr. di San
Giuliano, "tem pcorado cada vez mais",
apresentando hoje "tristíssimas condições".
E essa conclusão se impõe com dobrada
força, quando se attema na circumstancia
de, em 189.184 immigrantes entrados, 110
anno passado, pelos portos dc Santos c Rio
de Janeiro, nada menos dc 126.161 terem
vindo espontaneamente.

Quer isso dizer que sua vinda teve, so-
bretudo, como causa a propaganda feita pe-
los próprios compatriotas que já aqui sc
encontram, achando paTa scu esforço e tra-
balho honrado compensadora remuneração.

Não parece, portanto, que a surda c trai-
çoeira má vontade agora contra nós mani-
festada na Italia, por elementos officiaes,:
em materia dc emigração, produza o effeito
visado, isto é, o deslocamento da correnle:
dc braços das nossas regiões para as plani-
cies arenosas, sáfaras c hostis da Tripolita-
nia. Embora seja mais fácil atravessar o
Mediterrâneo, trocando a Europa pela Afri-
ca, os agricultores c operários italianos pre-
ferirão sempre atravessar o Atlântico, bem
certos dc que aqui acharão uma terra mai<
generosa, uma tranquillidade mais scgiiTR,
11111 salário mais alto. Por esse lado, cremos,
não nos devemos inquietar. A digna e la-
boriosa colônia italiana aqui localizada, ao
mesmo tempo que cfficicntcmcnte collabo-
ra para o nosso engrandecimento econômico,
possue a sufficitnle dósc de bom senso para
julgar da sinceridade com que lhe abrimos
ss porlas, sempre promptos a lhe offerecer*
mos hospitalidade e trabalho.

Por oulro lado. á sombra da nossa libe-
ral legislação, ella sc sente á vontade, en
contrando, dc faelo, uma nova pátria, no
seio de uma raça nova e tambem latina.

Isso, porém, não impede que o nosso go-
icnno deva, dc qualquer sorte, pelos meios
adequados, tomar providencias contra a des-
lealdade da campanha alimentada contra o
Brasil c feita 4 socapa, por processos cs-
nucrdos c tortuosos, para os quaes não te-
inos qualificativos. Essa campanha, disse-
mol-o e provámol-o, é um facto claro, no-
torio, positivo, patente nas duas esquisitas

nia, por exemplo, encheu dc um velho so-
nho imperialista a cabeça do sr. di.San Giu*
liano. Vasta região a dois passos da penin-
sula, a Tripolitania podia, c pódc, tornar-st
um prolongamento da Italia — c o seria
num curto espaço de tempo si houvesse a
possibilidade de para alli encaminhar u cor-
rente emigratoria, actualmente dirigida pa-
ra a .\merica. Mas essa corrente está repar-
tida, na sua maioria, para os Estados Uni-
dos, o Brasil e a Argentina. O sr. di San
Giuliano mediu as circumstancias, pesou os
prós c os contras, estudou os meios, imagi-
nou os resultados — c acreditou haver
comprehcndido. Comprchcndcu, em primei-
ro Jogar, a impossibilidade dc crear no espi-
rito das populações ruraes da HaUa.quc oífc-
recem o contingente principal á emigração,
uma prevenção qualquer contra os Estados
Unidos, para onde os italianos nffluem ha
mais de meio século, com esperanças semprç
recompensadas. Comprchcndcu_ que se^ dá
quasi o mesmo com relação á Argentina,
onde é italiana a maioria da população ck-
trangeira. Restava, pois, o Brasil, cada dia
mais procurado pelos que, fora da pátria
italiana, buscam novas fontes de trabalho
proveitoso... Então o sr. marquez não he-
sitou — organizando, guiando, animando es-
sa campanha cm que, muito infelizmente,
fugiu á verdade dos factos para fazer usa
exclusivo dc informações errôneas c ca-
lumniosas.

Ora, vem a propósito citar aqui um ir-
gumciito que fala muito alto contra as
fnlsas allegações utilizadas pelo estadista
italiano. E'-nos cllc fornecido pelos nossos
illustres collegas do Jornal do Coinmcrcia,
que hontem, na sua edição vespertina, ani-
lysttram este caso com muita sabedoria. Não
uos furtaremos tambem á satisfacção de re-
produzir alguns commentarios do brilhante
collega, que nos parecem dc útil divulgação;

" Segundo dados estatísticos colhidos nfl
anno econômico, periodo decorrente de
1904-1905, existiam, no Estado de S. Pau-
lo, propriedades ruraes de extrangeiros im
valor de 137.392 :6j5$Soo. e urbanas, no dí
3II.I99:-5.-i?oüo. sendo esses tolacs distribei*
dos pelas seguintes nacionalidades:

Italianos . .
Portuguezes
Allemães
Inglzcs . .
Franceses .
Hespanhoes
Austriacos.
Diversos
Syrios . . .

4S..195 :i64$ H.-.23--S20"*
32.814:050"; 118.005:0005
29.791708$ 41.925:8631
12.921 :*P5*"

3- 673:687$
2.990:437$
1.499:500$
5.305:272$

4.723:240$
7.246:440?
8.627:747$

767:580$
13-.39-.336$
3.278:139$"

ircularcs assignadas pelo sr. ministro das
."claçõcs Exteriores do Reino c dirigidas
aos syndacos c outras autoridades italia-
nai.

O Brasil não pódc cruzar os braços dean-
te dc semelhante attitude, assumida gratui-
tamente par um paiz que sempre temos ira-
tado com inequívoca amizade, dando-lhe
suecessivas provas dc nossa sympathia in-
.- rnarional c dc nossa tradiciomal boa fé. O
issnmpto é, por certo, bastante delicado.
MaS nem por isso devemos dcixal-o de !l-
do. a bem dos nossos foros dc nação civil:-
zada c culta, qne presa por egual o seu
credito interno e sua rcpntaçã.i no exicrior.
Ademais, cm toda essa questão, temos -par
certo qce estão ao r.nso lado os íiyn-^s
membros mais proeminentes da operosa co-
Irnia italiana, cm cujo seio sempre tivemos
bens c lcaes amigas."

Applaudindo a attitude do "Jornal do
Coaunírcio", escreveu, ante-h^atem, Alcin-
do Guanabara, na "Imprensa", estes perio-
dos de ouro:

'Entre nós não ha mais quem desconhe-
ça O movei que levou o sr. marquez de San-
Giuliano a emprebender, na ltaiia. a d:f;a-
maçâo official contra a emigraçãa para o
Brasil. Os estadistas tem ás vezes o sen
particular ponto dc vista, e que não c, certa-
meate, o da boa moral — quer ditir, não c
o da bom scuh». A conquiste da Trisolita-

" Resta-nos agora agir, com a serenida-
dc e a firmeza que nos garante o nosso cor*
diai c correctissimo proceder, jamais des-
mentido, para com todos os italianos que, ao
nosso lado c á sombra das nossas leis, Ira-
balham pela obra commum dc engrandeci*
mento da terra onde vieram encontrar t
fraternidade acolhedora c o trabalho re-
compeusador. contra essa campanha que na-
da justifica. Parece chegada a ocçasião para
que a nossa clunccllaria faça alguma cousa,
certa, aliás, de que terá o apoio cffusivo da»
membros mais rc&peitavcis e influentes da
colônia italiana."

Jamais aspirei tão completa «ctoria nes-
ta campanha, em qne me empenhou o gran*
dc amor qne eonsacro tx minha pátria.

Despertar a attenção de orgams autori-
zados da imprensa do men paia, para a
injustificável attitude difTamatoria inten-
tada contra o Brasil, c um valioso serviço
de tjue me julgo bem recompensado, pelai
felicitações diárias que me chegam às mãos.

Amanhã Mtcndcrei o amável c gentil
convite do "II Fanfulla *, para ler o illus-
ire utiuEàU, depntaáo Luzzat:, qae hon-
tem abrilbar.toa as primiiras cefaauaai dot
cstfcmvtil confrades.

Comes ;>'. \C\
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Hoje, ás 13 c meia horas, o sr. dr. Car-

los Cuiniarães, vice-presidente do Estado,
cm exercício, deu audiência publica, 110 pa-
lacio do governo,

Esteve hontem no gabinete de trabalho
tio sr, dr, Paulo tle Moraes Barros, secre-
iario da Agricultura; em visita a s, exc,
o sr. G, Pires Ferreira, cônsul geral do
Brasil na cidade de Trieste, na Áustria.

Ficaram concluídos todos os trabalhos fei-

tos pelo sr. Angus'3 Pieracrlz, cm compa-

illlia do sr. dr. Sampaio Vidal, secretario da

Fazenda, para a organização dos projeclos
da Bolsa dc Cômçercio de Santos, Caixa

de Liquidação, etc.

O illustrc titular da pasta da Fazenda te-

rá dentro cm breve uma conferencia com

os membros da Associarão Commercial de

Santos c mais pessoas 
'da 

praça, a respeito

desses projectos.
• No comboio dc h',xo da Central, seguiu

hontem desta capitríl para o Rio dc Janeiro

o sr. Pieracrlz, que embarcará hoje para Ge-

nova, onde vae organizar oulra Caixa de

Liquidação,
No mez dc maio próximo, s. s. regressará

a S. Paulo, onde sc demorará alguns dias,

para assistir á installação dos nossos insti-

tulos.
.;. .j.

Na próxima semana, será inaugurado, no

salão dc honra da Secretaria da Justiça c

da Segurança Publica, o retraio a oleo do

sr. dr. Sampaio Vidal, secretario da Fazen-

da, c ex-titular daquella pasta.
O trabalho foi executado pelo pintor com-

mendador N. Petrilli, que é uni artista de

mérito, autor dc varias obras dc valor.

A iniciativa da bella homenagem ao il-

lustre membro do governo partiu do sr. dr.

F.loy Chaves, que detciminou ao seu official

dc gabinete, sr. Pedro Dias, que desse as

providencias necessárias para a inaugura-

lão do retrato.

No dia 24 do corrente, segue para o seu

pair: o sr. Achillles Isella, cônsul da Suissa

nos Estados de S. Paulo c Paraná.

Durante a sua ausência, fica como cn-

carregado dos negócios do consulado da

Confederação Helvetica o sr. Theophilo

Rohr.
¦Nesse sentido recebemos bontem uma

communicação do sr. Achilles Isella, que

teve ainda a gentileza dc trazer-nos as suas

despedidas.

creio, federal ii. io,(j.|o, de ao dc dezembro
de 10.13, dc concessão da estrada dc ferro
de Ubatuba a Taubalé, que foi feita pelo
decreto n. 10.150, dc 5 de janeiro de. 1889;

Essa concessão foi posteriormente declara-
da caduca pelo decreto 11, 1.721, de 2 dc ju-
niio dc l8p,|i com que a Secretaria da Agri-
cultura indeferiu o* requerimento do sr.
Moura Escobar, por entender que o gover-
110 do Eslfído, não pódc reconhecer a reva-
lidaçáo da antiga conccssão; Taubalé a Uba-
tuba, con formando-sc, aliás, nesse ponto,
com a decisão do Tribunal dc Conlas, toma-
da ultimamente ao tratar de registo do con-
tracto respectivo.

A Secrelaria da Justiça c da Segurança
Publica transmittiii ao sr. ministro -Ia Jus-
tiça e Negócios Interiores o requerimento
do sr. Ângelo Maria Magliaria, relativo aos
papeis sobre a sua naturalização.

[lar á Companhia Brasileira de Eleelricida-
dc Sieiiiciis-Scliiichertwcilíc cincoenta tone-
ladas de fio dc ferro galvanizado de 5 in|m,
c Ires mil isoladorcs Capaneiua 11. 1, pelo
preço de 15.660. marcos, para a linha de
Corumbá a Boa Vista. .-1 ¦

O grupo escolar dc Sanla Barbara pas
funccroiiar cm dois periodos.

1011

O sr. capitão Antônio Dantas Cortez, aju-
dante de ordens do sr. secretario da Jus-
tiça c da Segurança Publica, agradeceu aos
sis. dr. Sampaio Vidal, secretario da Fa-
zenda; dr. Meirelles Reis Filho, secretario
da presidência, c general Luiz Antonio Car»
doso, inspector da décima região militar, as
felicitações que lhe enviaram, pela sua rc-
cente promoção.

Como noticiámos, realizou-se hontem no

Posto Zootechnico Central, um importante

eilão dc animaes reproduetores, dc proprie-
lade do governo.

Esteve naquelle estabelecimento, por oc-

asião do leilão, o sr. dr. Paulo dc Moraes

. iarros, secretario da Agricultura.

O sr. dr. Carlos Guimarães, vice-presiden-
Ie do Estado, em exercicio, assignou hon-
lem o decreto designando o dia 21 de abril
vindouro, para sc proceder á nova eleição
de juizes dc paz do districto dc Rio Bonito,
da comarca dc Tatuhy, vislo ter sido anriiil-
lada pelo Tribunal dc Justiça a eleição de
iu dc outubro do anno passado.•>• •!•

Sobre o inquérito relativo ás industrias

pecuária e agricola a que a Sociedade Paulis-

ia dc Agricultura está procedendo, envia-

ram suas informações ao sr. dr. Silva Tcl-

ks, presidente da referida Sociedade, mais

os seguintes senhores, presidentes das com-

missões municipaes dc agricultura:

José Paulino Negrão, da dc Santa Bar-

bara; Autonio Bueno do Prado, da dc S.

João do Curralinho; Francisco P. de Tole-
do, da de Cunha; Pedro Marcondes Leite,
da de Guaratinguetâ, c Leoncio Martins Dias

Bi.ptista, da de Apiahy.
.;. .j.

Nas notas do sexto tabelliao, sr. Tliiago
Mazagão, foi hontem lavrada a escriptura
do empréstimo dc um milhão c meio ester-
linos, ou sejam 22.000 contos de réis, con-
trahido pela Companhia Mogyana.

.;. .;.
Está na capital o revmo. sr. d. Eduardo

Duarte Silva, bispo diocesano de Uberaba,
gue seguirá dentro dc poucos dias para a
sédc de sua diocese.

V *?*

Regressou hontem de Campinas, para 011-
de seguira a serviço dc seu cargo, o revmo.

padre dr. Archibaldo Ribeiro, secretario
particular do revmo. sr. arcebispo metro-

pplitano.

O revmo. sr. arcebispo metropolitano se-
guirá hoje, pelo nocturno dc luxo, para o
Rio, acompanhado pelo seu secretario par-
ticular, padre dr. Archibaldo Ribeiro.

•£• •!•

Visitaram hontem o revmo. sr. arcebispo
metropolitano, no palácio. S. Luiz, os
revmos. srs. d. José Marcondes Homem dc
Mello e d. Eduardo Duarte Silva, bispos
diocesanos de S. Carlos e Uberaba.

•:• •:•
Seguirá por toda esta semana para a sc-

dc de sua diocese o revmo, sr. d. José Mar-
condes Homem dc Mello, arcebispo-bispo de
S. Carlos.

O sr. Josc Antônio Marcondes Machado
pediu á Secretaria da Agricultura conces-
são de uma linha telephonica ligando entre
si os municipios dc Salto Grande c Santa
Cruz do Rio Pardo.

As câmaras daquellas cidades foram con-
sultadas sobre o referido pedido.

•> •;•
A Directoria de Viaçâo encaminhou ao sr.

iecretario da Agricultura, para despacho,
35 seguintes autos:

Da Companhia Paulista dc Estradas de
Ferro, pedindo autorização para fazer o
ransporte dc gado cm pé, de Barrctos a

3. Paulo, cm trens especiaes, á noite, co-
brando 50 ojo de acerescimo sobre a tarifa
commum;

da Companhia Estrada de Ferro de Ja-
bcticabal, submettendo á approvação do go-
,'crno o projecto dc uma passagem inferior
no kilometro 15, da primeira secção da sua
iinha férrea;

da mesma, idem, idem, estudos definiti-
vos do terceiro trecho da primeira secção;

da Sorocabana Railway Company, rela-
tivo á acquisição dc material rodante para
a linha dc Salto Grande a Porto Tibiriçà;

do Tramway da Cantareira, em que pede
augmento de importância do adeantamento
que lhe é feito trimestralmente, para despe-
sas dc prompto pagamento;

da segunda secção, relativo á normaliza-
ção dos serviços de navegação costeira «pie
comprchendem os portos paulistas;

da Prefeitura Municipal, relativo á me-
llieria da üluminação publica da rua Sete dc
Abril. •:• •:•

O sr. secretario da Agricultura Iransmit-
iiu ao sr. minlslro da Viaçâo, por cópia, o
requerimento dirigido ao governo de S.
Paulo pelo sr. Francisco Ribeiro de Moura
Escobar, com o intuito de rcsalvar direito?
que allcga advirem da revalidação, pelo dc

No despacho do sr. secretario do^ Tnlc-
rior com o sr. vice-presidente do Estado,
eni exercicio, foi assigna lo o decreto an-
nexando á F.scola Normal dc Casa Branca,
como grupo modelo, o grupo escolar da-
quella cidade,

•;• •!•

Foi autorizado o funecionamento, cm dois

periodos, das escolas de Pitanguciras, regi-
das pelos professores Julio dc Faria c Sou-
sa c d. Isolina Quadros.*:• •;•

Os srs. drs. Enjolras Vampré c Evaristo
Bacellar Vieira dc Mello foram nomeados,
por acto dc liontcm, para inspeccionar o
sr. José Antônio dc Paula Santos, auxiliar
do Thesouro do Eslado, cm uma das salas
da Directoria do Serviço Sanitário,

Ao seu collega da pasta da Viaçâo, o
sr. dr. Herculano dc Freitas, ministro do
Interior, pediu que expeça _ as necessárias
ordens, afim dc que, não só pelo Correio,"mas 

também pela Repartição dos Telegra-
phos seja concedida livre franquia para a
correspondência do coronel Fernando S;-
tembrino dc Carvalho, delegado do governo
federal durante a intervenção 110 Estado
do Ceará.

A.s Companhias Western Telegraph —

Via Madeira — c Deütsch-Sudamenkinis-
che Telegraphengesellscliaft — Via Mon-
rovia — vão propor ao governo a creação
dc um serviço telegraphico especial com a
Europa c os Estados Unidos, gosando do
abatimento de 75 por cento sobre ¦ as la-
xas ordinárias, serviço esse que será expe-
dido aor, domingos.

Resultará disso grande vantagem para o
publico, porquanto nesses telegramnias, sc-
manaes a taxa para as principaes capitães
da Europa, que ora c dc J Ç050, passará a
ser dc 490 réis por palavra.

O sr. ministro da Viaçâo declarou ao
director geral dos Tclegraplios que a Ama-
zon Telegraph Company, Limited, resolveu
àcceitar, na sua rédc sub- fluvial, os tele-
grammas internacionaes preteridos com 50
por cento de abatimento, de conformidade
com o regulamento approvado pelo decreto
n. 9.616, dc 13 dc junho de 1912.

Rcitniii-se anlc-lióhtciii a comniissão de
promoções dp exercito.

Tratando do preenchimento das vaga.;
existentes nas armas de cavallaria c inían-
teria, a comniissão resolveu sobre a seguiu-
te proposta:

Cavallaria — Ao posto dc capitão, por es-
tudos, o 1.0 tenente Luiz dc Gouvêa Ravás-
co; a 1.0 tenente, por antigüidade, o 2,0 te-
nente Benigno Marques Lopes Fogaça» c a
segundos tenentes os aspirantes a officiaes
Benjamin Pereira (la Silva, Roberto Ale-
xandre Hesketto c Josc Maribombo da Trin-
dade.

Infanteria — A capitão, o capitão João
da Cosia Pinheiro, que reverteu á primeira
classe do exercito; a 1.0 tenente, por cs-
tudos, o 2.0 teiícntc Ângelo Autran Dou-
rado, c o 2.0 tenente Ponciano Francisco
Pereira, por antigüidade; e a segundos te-
uentes, os aspirantes José Marlinho da Cos-
ta Teixeira. Armando Augusto Guadalupe,
Manuel Jacintho de Almeida e Josc Octa-
viãno Pinto Soares.

Os Estados Unidos fizeram durante o
mez dc janeiro passado importações das
procedências abaixo indicadas c nas im-

portáncias seguintes:
Da Argentina, 5.803.6-16 dollars; do Bra-

sil, 8.201.645 dollars; do Chile, 1.955.390 dol-
lars; e do Uruguay, 973.044 dollars; c ex-
portaram, 110 mesmo periodo, 2.932.830 dol-
lars para a Argentina, 2.195.013 para o Bra-
sil, 1.063.113 para o Chile c 354.738 para o
Uruguay.

DE S. BENTO
Instituto

Histórico

O sr. ministro
rector geral dos

da Viaçâo autorizou o (li-
Tclegraplios a cncommcn-

A situação na região do Ulslcr c cada vez
mais grave. Listão já mobilizados mil c oi-
locentos voluntários irlandczcs.

De Belfast comiiuinicani que durante a
noite dc quinta-feira esses voluntários esti-
veram de guarda ás residências dos princi-
paes dirigentes do .movimento dc rèsistcn»
cia contra o " Home-rule "¦ Por outro lado,
assignala-sc em toda a região grande movi»
mento de tropas, que o governo tem manda-
do seguir para o Ulster, na previsão dc
graves acontecimentos.

Na bahia de Dublin fundearam dois na-»
vios dc guerra. Os campos, nas imincdia-
ções de Curragh, na Irlanda, eslão sendo
guardados por patrulhas dobradas.

Em Paris, realizou-se antc-liontem, á noi-
te, a annunciada conferencia do sr. Savagc
Landor sobre a sua viagem pelo Brasil.

Essa conferência obteve um exito colos-
sal. Estiveram presentes mais dc cinco ínil
pessoas. Foi necessário fechar as portas da
Sorbonne e não consentir que entrasse mais
gente para impedir atropelos.

Nenhuma da.s cousas desagradáveis con-
tidas nas entrevistas e artigos do " Eiccl-
sior", "Temps", "Matin" e "Illustration",

appareceu na bocea do conferencista. Pelo
contrario, o sr. Savagc Landor fez refe»
rencias clogiosissimas ao Brasil, á hospital;-
dade do seu povo, á generosidade dc seu go-
verno e ás grandes riquezas do paiz. A nar-
rativa da viagem íoi simplesmente episódica,
referindo o conferencista algumas aneedo-
las pessoaes, apenas condimentadas por esse
pouco de phantasia commum a Iodos os ca-
çadores e exploradores c não provocando
sinão continuas explosões de riso.

A festa do santo funiador da ordem
ó celebrada condígnamente —
A missa de pontificai. - Um al-
moço Intime. -- Os brindes. -
O "chorum" benedictlno,

O mosteiro de S. Bento, centro condensa-
dor das sympathias paulistas e irradiador
da instrueção da nossa mocidade, esleve hon-
tem em festa. Celebravam os bc-nedictinos,
com a alegria dc quem tem a consciência
dum programma fielmente seguido desde o
anno; remoto dc 529, a festa do seu vene-
rando palriarcha. O clauslro c as silas da-

quella operosa colmcia, já habitualmente las-
Irados dc jovialidade pela juventude que alli
hatirc as luzes do espirito, tinham liontcm
um aspcclo encantador. Centenas dc pessoas
alli sc accuniitlavam, .desejosas de levar aos
filhos dc S. liento o prcltó do réconhccimèn-
to das suas bcnciiiercncias,

A commemoração religiosa começou ús
dez horas, no vasto templo, pequeno para
conter a multidão que alli affluiu. Com toda
a pompa ritualislá, o venerando arcebispo
d. Duarte, acompanhado do seu luzido séqui-
to capitular, celebrou missa dc pontificai. Na
assistência, enorme, mal pudemos fixar ito-
mes. Estavam alli os representantes dc todas
as classes sociaes, os alumnos do gymnasio,
as suas familias, os seus lentes. •

Finda a missa, c tendo-se retirado com to-
do o cerimonial o illustrc antistite paulis-
lano, realizou-se num dos salões do inostci-
ro, profusamente decorado, cinbellécido com
verdadeiros priiucurs dos nossos jardins, tun
rdmoço dc gala, offerecido por d. Miguel
Krusc, abbade do mosteiro, á communidade,
ao corpo docente do gymnasio, aos represen-
tantes das ordens religiosas c do clero secu-
lar, aos membros do conselho superior da
Faculdade de Philosophia e Letras e a al-

guns amigos.

Não nos deteremos na circumspecçãò do
menu, organizado com a elegância sóbria

que os benediclinos, pessoas de tão apura-
do gosto artistico, põem ria confecção das
suas festas. Honrou incontestavelnientc o

sL j^UtjyiiiWW

fL| E O CAjggigCAF
MERCADOS NACIONAES

nJNDlAHY, 21.
Dnrante o dia de hoje Ioram recebidas 7.000 «ancas

de cate, sendo com destino a 8. Panlo 705 e 7.171
pnra Ban tos.

Encima
Recebidas de Jundiahy (Paulista) . 4.610,
Kncebtdai do Bragantlna . . . • —-

> da Borocabana . , > 0.1321
» do Pary e 8. Panlo ...... 620
. do Bros 1'01

Total . , O.Ují
ÍANT03. 21.
Vendas de hoje — 4.0,14 íaccas.
Merendo calmo.

Vendas desde l.o do mez 1 . , J70.C31
Vendn» desde l.o do lulho . . . C.2IS MO

Nas rendas realizadas regulou o preço de 41") 700
pnra o lypo fl. ,

Sacens
üntradas H.S24
Uesdo 1.° do mea 212.651
l.esdu 1.° de Julbo o.Mí.uji
Existência hojo em primeira e segunda nulo 1.1!.-5 020
Media 10.196
Uespachadas 21,901
Idem desde l.o do mez . . , .'.07.485
Idem desde 1.0 do Jullio , . • 0.077.231
Embarcadas . , . ... 201172
Idem, desde o 1.° do moz .... 3711.772
Idem. desde o l.o do Julho. . . 0.010.037
Paasagen 0.091
Idem, desde o l.o do licz .... 221.720
lilest. desde o l.o de Julho. . , ü Oli.HO

Satiiilaai
Europa 363. sen
Argentina ¦ . 3.720
Estados Unidos ....,, 93.205
Por cabotagem 250
Para o Cbile ...... -
Para o Uruituay 100

Em egual dalM do anno paliado i
Entradas ,..-",,,,, 0
Idem, (:i'de o l.o do nci . . , _
Idem, dcaae o l.o de Julho. . ¦ , .' 8
Existência em primeira o segunda mllo K
Módia b
Vendas g
ílase >... _
Des-pachaCas j°
iiuiL areadas ....

-JANTOK, 21. — ITcleirromma do »Correlo»)
Aa cotações de lechameuto da Companhia Ilcglsta»

dora e Cnixa do l.lquidnca.0 de Santoi, na baso do
Typo -1, Ioram aa legututcii

NOVA-YORK, 21-Ho|o fechou este meroado estarei,
com altn parcial de 2 n 6 pontos,

Cotações:
Maio 8,81
Julho 8,40
Setembro ...,,¦ 8,01
Dezembro ..... 8.B0

Vendas , 37.250 saccas

; O ÕÀMlilÒ
O mercado dc cambio abri» hontem muito liou-

xo. com o Hanco Ccrnmercio u luUuUrm do cí. 1'au*
lo se recusando » focar acima (Io 13 U110 d. e oom
03 deii.MH b.iiiíío.s adaptando a t.ixà do 15 618 d.,
it-to, poróm* com çscopç.lo du lítueo Commercial e
Tho llrll.sn linuk ol Senti America, une davam 16
21132 il,

Com istns taxas cm vigor permaneceu o nurcado
pniHlysado i.ió as Vi lioins.hDra tin quu os bancos,
por ter tabLudo, encenaram oa seus expedientes,

A' liua do 15 10.3: d., quo Iol a ollicial de non-
tem, a libra esterlina valo I5$r)01, o tranco 012 e o
ma reo 755;

.'.' vlstu. 15 1|2 d., a libra vale 15$510, o Irnncc
017, o marco 701, a lira 017, cem reis loites 1)03 o o
dullnr Ui; 107.

A Camara Syndical doi Corretore» alüiou houtem
a seguinte tabeliã i

Marco
Abitl
Balo
Junho 
Julho 
A|;ttlo

BANTUS, it. - Movimento de calo ua Comp. Ceu-
irai de Armazena Ueraei, uo dia 211

Comp.
64103 a
6$2(KJ a
t,if'it,0 a
6*1:5 a
6S325 a
6J325 a

Vend.
6*125
5r5225
ü.{.r).'.í
6-fir,0
6{i.rHI
6 

",(60

Existência uo dia 20,
Eutradaa hojo

iuiildm hoja .
-.tock tole . ,

lotai.

182.711
U78

181.083
1.027

182.411

MERCADOS EXTRANGEIROS

IIAVitK. 21 "»iIo|e abriu este mercado calmo,
som os preços Inalterados, do lechameuto anterior,

CotaçOés.
Maio tO l|4
Julbo Í.O U| 1
Setembro 67 1|1
Do-n-uibro 68

HAVttU, 21 —Holt lechou eate mercado calmo,
oiii os preços Inalterados.

CotaçOeii
Maio 66 114
Julho (0 8|4
Setembro 67 1|4
Dezembro , .... 68

Vendai 18.000 saccas
IIAMÜUIlüli, 21-Hojo abria cote mercado cnlmo,

eom baixa dc 1|4 a 1)2 pi., do lechameuto anterior.
ColaçOeii

Uno 45 8:4
Julbo 40 113
setembro 47
Dezembro 47 3;4

UAMliflluo 21-Hole fechou cate mercado calmo,
eom Lalxa de 1|2 pi.

ColâcOtit
Maio 45 ilfl
Julbo 40 1 i-i
telomtro 47
Dezembro tl W

Vcnrlas 42.1U) lascai
LONDHES. 21 —íloje abria eata metcado calmo,

com balia de 3 a 0 «la., do lecbamenlo anterior.
Coiaçfiei:

Mito 40|G
Julbo 41U
(jeiembro «1:9
Dezembro • 42)3

LONDRES, 21-Hoje lechou eate nrcicaJc calmo,
com baixa dc 3 a 6 da.

CotaeOea:
Maio 40;9
Julbo ... . i «11.1
setembro . . . i , 41|)
Dctembro 42|1

NOVAYOKK. i'l-Ho,'c stilu eate metcado estável,
com alta de 1 a 6 pontos, do fechamento iLltttor.

Colações:
Maio s:,",
Julbo 8,6o
Selembro ef.5
Leiembto .... f.bJ

SOVA YORK. il-Xa N-ründa chamada ia Bolsa,
o mercado apresentaTa-<e calmo, com aila de 4 e
taixri de I ponto.

OotacCtc
Maio £31
Jnlho 8,43
Setembro «.„,,, «8,6.1
HnuflllUO H.I7

90 d/v a vista
Londres 1610132 16 16;1«
Paris  OU 01/
Hamburgo. *•>•>*•*•¦> 1 &5 Í01
Italio. 017
Portugal 308
Novo Vork - 8$107
Soherauoa. .,,,..... —

Extremos i
Contra huui.uelros 16 17|82 15 5|8
Contrn a caixa matriz ,,.,,15618 —

Em egual data do anno passado:
Extreme..

(.'oulra bauquelros
Contra ucaixa uiutrlx. .... Foi saullllcado•Soberanos  ,

SANTOS
Cumaru Syndical

Ciimo official dc cambio e moeda mclallica
fm<<a

Kobre Londres .,,,,,
Paris, , .'
Hamburgo
Italin ,,.
Argcnllna m/u , . , , ,
Poituital
Hespanha
.sova York. , , ....
doberauoa !¦¦¦••••

CAMBIO DO RIO

pam oO llanco «lo lliasll soca
Os outros biincriu a.
O Ilaiicu do llrasli compra a.
Ub outroa bttncos cou.pru.ji <%

VIeicado Irouxo,

90 d/v a' visla
16 23|32 15 19:32

010 015
7„4 VOU

016
l?li53

tiu
(79

l'?20U
lCrUúO

O
rcado 10 d.

15 ll|lü
10 1|82
16 23182

CÂMBIOS EXTRANGEIROS
Taxa do descoilo da abertura do meroado de

ignorado inailre dc holcl, que conipoz um
àçjcuncr fino e exquisitó, com o savoir fairi
dum cordon bleu ie primeira clar.se. A pro-
tusão c a escolha delicada dos vinhos, Bor-
dcaiix,Sautérne,Ciiablis,riyaliz«t'am com a se-
lccção requintamente saborosa da patisserie,

Expansivos, fidalgamèhtc hospitaleiros, os
benediclinos — entre os r|uacs sc encontra-
va d. Lourenço; abbade de Seccau, na Aus-
tria, chegado recentemente em visita após-
tolica — cumularam de gentilezas os seus
convidados. O encanto da sua palestra fez
esquecer, em todos os presentes, os perigos
irnminéntes da indigcslão. A cordialidade
mais frajica impregnou essas rápidas liorns,

que, á sabida, cada um dos hospedes imme-
(liàlahiente inscreveu nesse refolho nobre
da memória onde sc arci.ii.vain os momentos
felizes da existência.

A .festa dc lionlem proporcionou-uos en-
sejo de ouvir, pela primeira vez, a palavra
fulgurante e poética, intimativa c caridosa
dn notável orador sacro que S. Paulo aclual-
mente acolhe: frei Theodosio dc San De-
tole. Esse franciscano dc raro engenho, que
jovialisara a suniptiiosa refeição com a gra-
ça do seu espirito, allegando a sua procedeu-
cia, de filho duma pátria dc grandes santos
e de grandes anarchistas, insurgiu-se revo-
bicionarianicnle contra a prohibição «Jos
brindes. E nuiu rasgo dc eloqüência enter-
necida, ergueu a laça em honra dc d. Miguel
ICruse, o preclaro abbade, figura tão dest;.»
cante, em nosso meio, pela superioridade da
sua intelligencia como pelos thesouros de
bondade que á gratidão dos favorecidos pa-
recem inexgottaveis. Nesse improviso, de
alliirc brilhante, espirituosa e por vezes com-
movida, fra Theodosio deu-nos uma das
mais festejadas ntitinccs da sua oratória.

Outro blinde ecoou ainda uo salão. Foi
o do monsenhor dr. Benedicto de Sousa,
o amável-e illustrc vigário geral do nosso
arcebispado. Em phrases dum bello colo-
rido — que aliás já tinbamos tido oceasião
de apreciar no panegyrico de S. Bento,

pregado horas antes na egreja, — o vir-
tuoso sacerdote trouxe o depoimento da

sua eloqüência á instauração da fé de of-
ficio dos benedictinos em S. Paulo. Mos-
trou-os iiicançavcis, prodigalizando o seu
zelo nas tarefas fecundas da instrueção da
mocidade, reforçando com a sua actividade
a obra do clero secular, que a sua colia»
boração preciosa tomava menos espinhosa
e menos rude.

Londres: Cd.
lloj» cnttrloi

Taxa de deaconto do Banco da
Inglaterra 8 0/3 o 0)0

luxa de desconto do Uanco da
1-tança 8 1|2 0(Q 8 1|2 0/3

Taxa de desconto do llanco da
Allemanha 40|ü 40(0

Taxa de deaconto no iretcado
do Londres, li in 2I|1U0|0 2l|160l0

Taxa de desconto no mercado
du 1'atla 2 518 0[0 2 6tUO|0

laxa de descoulo uo mercado
de Uerllm 3III0/0 81[4S|0

CAUUIOS- 1'arls sobre Londres.
a visto, pot i 1 . 26,20 26.10 1|'J

Parla sobro Uerllm,
a visla, tou marcos 12'! 5(10 U3 5.10

Patls lobro ltalia,
a vista, pot llhl Ilr. 99 5[i 99 8)4

Patis a| Hespanha
a vista, ioo pcaet. .70.53 470 60

Jltuxcllaa lobre Londres,
a vista £ -iifil 25,81 lia

llerllni sobre Londrea á
vista, por £ I ... . 20.43 1(2 20.43 1|2

iicrllm tobre Londre* â
UU «li», por í i. . . . 20,30 1|3 1W.S3 1)2

Ucuova tobre Londtea, *
visla por £ 1 . . . . 25.28 lr/J 25.21

Lisboa aobro Londtea, a
visla, por £ I .... 46 3|U 46 1(4

Madrid sohro Londrea, *
visla, por í 1 ... . 20.70 Í6.70

Nora-York aobte Londt-ea
por £ 4.E6.05 4.60.03

Nova- Yoix aobre Londria,
» W «ll?, £ I ... 4.64 6J 4.14.75

lan»-— »»»»â»-»a>-»»a»»«- i—

Um edifício gigantesco
Kitão sendo concluitlos, em Nova York,

oa planos de um edifleio, <iue \iiít a ser
o mnis alto cm todo o mundo.

O novo edificio conteri cincoenta e um
andarc»., medirá a altura máxima dc 260
mt-tios, c tera a fachada construída cm
tijolo c cm t-stylo gothico. A construção
esta entregue .1 Tan American State Asso-
ciatien, e a torre «Io edificio será encima-
da por uma figura allegorica, rc-presentan-
do a Associação.

O custo desta monumental construcç"»,?
esti orçado tm 12.ijCO.0CQ dollars.

D. l.ourenço, abbade dc Seccau e visita-

dor apostólico, objecto de attenções dc to-

dos os presentes, fez um pequeno, gentil c

espirituoso discurso, em italiano, homena-

geando d. Miguel Kruse. 15 a todos os ora-
dores precedentes d. Miguel respondeu por
fim, com um sorriso nos ollios, nos lábios,

uo coração. j)iminuiu-se com modéstia pi-
ra poder agradecer homenagens que 'ra-

duziani exclusivamente o espirito dc justi-

ça. Em phrases simples, cordiaes, pater-
naes, liumidas dc commoçào, o venerando

d. abbade, cm quem se fundem numa tâo

feliz harmonia as tradições cultas da Or-

dera c o intellcctualismo contemporâneo,
fez reverter para os seus amigos e admi-

radores, alli reunidos, a responsabilidade
do que, nas homenagens, lhe parecera ex-

cessivo.

Antts de finalizar o prandiuni, o cho-
rum benedicto, que já de manhã nos sur-

prclicndera com uma perfeita c espiritual
execução do canto gregoriano, quiz ainda
cantar, ao fundo da sala, sob as dolcncias
dum orgam, os louvores dos presentes c au-
sentes. Essa alma dc artista apaixonado,
-jue é o talentoso d. Adalberto, tempera-
mento musical consummado, regeu os pe-
«menos motetes latino», adequados á cir-
cumstancia, com um vigor, um entrain e

uma alma invulgarcs. E foi sob os últimos
ecos dos carmes dirigidos aos inclytae hos-

pitutn, c das deprecações piedosas do 7"«i

illos aditiva que a assistência dispersou pe-
los corredores, encantada pelas ligeiras ho-
ras passadas cm lão doce, reconfortante c

intimo convívio.

O Correio Paulistano, representado no al-
moço, envia a d. Miguel Krusc c aos seus
illustres freires, como intcrprc.c da alma

paulista, as calorosas saudações que a festa
do patrizrcha da Ordem apenas toma op-

portunas. A bencmcrcncias que se perpe-
taam e incessantemente *e reproduzem,
incessantes louvores devem aber.

A secunda conferencia
do sr. Basilio de

Magalhães
No Iiistiütlo Histórico c Geographico de

Si 1'aulo rcalizou-sc bontem uma sessão
extraordinária; convocada especialmente
para o sr. Basilio dc Magalhães effectuar a
sua conferência sobre "O bandeirismo pau-
lista"

O preiiidcnte, Sr", senador Luiz Piza, con-
vidou para secretários os srs. drs. loão^ de
Cerqueira Mendes e Affonso A. dc Freitas
e, declarando aberta a sessão, deu a pala-
vra ao orador inseripto,

Começando a sua exposição, o sr. Basi-
lio dc Magalhães estabelece, como prclimi-
fiuir elucidativa, que os documentos a que
se vae referir sc prendem ao cycloila pra-
ta, na sua phase derradeira, e que as ex-
pedições simultâneas; ordenadas por Artluu
de Sá c Menezes em 1698, uma A Vaccaria i-
outra a Saborabussii', devem ser estuda-
das ao mesmo tempo c poslas em parallelo
no campo visual da nossa evolução histo-
rica, para que de tal exame resalte, a to-
da a luz, a verdade verdadeira sobre a iu-
dividüalidade c os feitos dc Manuel dc
Borba Galo.

Affirma que as peças ora colligidas lhe
permitliram pòr termo ás controvérsias,
ás lendas c ns erronices, que pejam os li
vros de linguagens c dc clironicas a tal pro-
posilo.

Assim, não ba prova alguma authentica,
de que o responsável pelo Homicídio dc d.
Rodrigo áe Castcllo-Branco houvesse im-
petrado, por si c pur seus parentes, o indul-
lò do seu delicio, nem que lhe tivesse sido
dado o perdão a troco do manifesto das
minas de ouro do rio das Velhas, nem ain-
da que acompanhasse o governador ao ser-
íio attrifero.

O que sc pódc inferir dos documentos
(ás patentes de .1 de março c 15 dc otliti-
brn rlc ioyH) é que Artbur de Sá Menezes;
pondo em pratica uma sábia política dc
larga c utilitária tolerância, deu como casti-
go unico aos dois réos do crime de primeira
cabeça, Gaspar dc Godoy Cò.llaçq e Manuel
de Borba Gato, o emprehciiderem, respecti-
vameute, o descobrimento das minas dc pra-
ta da Vaccaria e 

'do 
Sabarabussít,

A segunda não passou de um consectario
natural da primeira, como o evidenciam os
termos quasi cguaes, constantes dos actos
de nomeações dos cabos das jornadas.

Em nenhum delles se fala em ouro, e, si
algum a fin 011 consánguineo dc Borba Gato
influia 110 Incito indulto, foi por certo G:tr-
cia Rodrigues Paes, — o generoso paulista
que se propoz a abrir o caminho novo, reali-
/.-indo á própria custa quasi toda essa obra
difficil e admirável.

Uectifica o orador muitos cqtiivocòs em
que andaram claudicándp os escriptores cx-
trangeiros e nacionaes a tal respeito, e põe
em evidencia a Índole bravia c as aspira-
ções dc independência," reveladas pelos pau-
listas no ultimo quartel do século XVII, não
só 110 tocante ao assassinio de d. Rodrigo,
como também na senguinosa lueia por cau-
sa da quebra do padrão da moeda, cujo lu-
gubre desfecho foi cahir morto pelo baca-
marte de Gaspar de (lodoy Collaço o audaz
regulo Pedro Ortiz dc Camargo, que che-
gara a intimar a Arthur de Sá .Menezes não
viesse a S. Paulo, porque os paulistas se
sabiam muito bem governar...

E tudo quanto expõe apoia-se nas carlas
do citado governador, dirigidas então ao so-
berano, isto é, nos documentos officiaes;

Nega o orador a pretendida rivalidade cn-
tres paulistas e taubateanos, emulação a que
os històriográphós de além-mar e os nossos
chronistas atiribuem a expansão dos desço-
brimentos do ouro 110 vasto sertão dos in-
dios Cataguazes.

Funda-se tal tradição 110 atlrito cnlre as
bandeiras 

'dc 
Bartholomcu Bueno dc Siquei-

ra c Salvador Furtado c nas hostilidades
com que os descobridores taubateanos rece-
berani os primeiros guardas-niórcs. Mas da
extensa djcumentação examinada não sc pó-
dc concluir que os naturaes du villa de S.
Paulo e os filhos da villa de Taubaté s*i liou-
yessem separado em hostes rivaes 110 inte-
rior do Brasil. O que se vê das peças offi-
ciaes é que foi a fome o factor real da ex-
pansão (los descobrimentos.

Houve duas grandes crises dc carestia
dc gêneros alimentícios, uma em 1697-16$
e outra cm 1700-1701, e a ellas é que pro-
vadamente se deve 11 fundação dc novos
arraiaes, hoje cidades, e de muitos ribei-
ros auriferos dc Minas Geraes.

13 orador cita os documentos cm que
estriba o seu asserto, c faz considerações
sobre os rushs dc aventureiros que bus-
cavam a região do ouro c sobre a impre-
videncia dos bandeirantes paulistas, toma-
dos pela anri sacra faincs, que lhes deu cm
resultado a fome, a terrivel manifestação
do instiucto nutritivo, operando com co-
efíicicntc dc revelação de pasihosas rique-
zas.

Passando a tralar do "caminho novo",
põe em relevo a figura assombrosa do fi-
[lio (lo caçador das esmeraldas, dc Garcia
Rodrigues Paes, cuja liberalidado c compe-
lencia merecem logar dc honra nas paginas
dos nossos fastos. E, como os Iraladistar,
tem commcttido enganos deploráveis nesta
materia, o orador demonstra, pelas cartas
dc Arthur dc Sá c Menezes c pela provi-
são dc 2 de outubro dc 1699, que o filho
dc Fernâo Dias Paes Leme, íogo que a sua
proposta íoi acceita pelo governador (que
rejeitara u de Amador Bneno da VeigaJ,
em começos dc ióoS, atacou logo a gran-
dc obra, que lhe daria jus, como pensa
Diogo dc Vasconcellos, a ser proclamado"o 

principo dos engenheiros".
Refere ainda o procedimento incorrecto

que tiveram para com Garcia Rodrigues
Paes os habitantes do Kio de Janeiro, os
quaes deixaram dc cumprir a sua promessa
de dar-lhe 10.000 cruzados, quando a cs-
trada lhes pcrmitlis.se livre trafego até ás
-Minas, e concluo mostrando, com Diogo
de Vasconcellos c Calogeras, que a cm-
presa levada a eífeilo pelo filho do caça-
dor das esmeraldas servia de traçado á lo-
cação dos trilhos du E. dc V. Central do
Brasil.

As ultimas palavras do orador foram co-
bertas por vivos applausos.

O sr. presidente, encerrando a sessão,
marcou outra para amanhã, ás 20 horas,
afim de o sr. Basilio de Magalhães reali-
zar a sua terceira conferência.

O DIA

Sanla Catharina da Suécia, virgem,
Ksta santa' alegrava-se dc ter chorado,

quatro horas, cm cada dia, meditando na

paixão dc Jesus Christo.
Foi muito bem recompensada dc ter guar-

dado a castidade, apesar dc casada, seguiu-
do os conselhos dc sua mãe santa Ungida,
deixando o mundo, após a morte do seu
casto esposo, para entrar na religião.

Ella via a SS. Virgem, quando íl invoca-

va com a saudação angélica, no começo dc

suas acções.
Morreu 110 anno dc 1381,

O EVANGELHO DE HOJE

Ouarta dominga da quaresma.
S. João, capitulo fi-o, versículo 1.0:

Naquelle tempo: Passou Jesus a

baiüll do mar dc Galiléa, que c a de
•riiiidc multidão (I

as^ 19, iu matriz
çijrejas do Coração
Maria!

outra
Tibe-

alli sc

dia da festi

Theatros
e Salões

S. JOSE*

A companhia de operetas c revistas, que
trabalha neste theatro, leva hoje, em Hia.i-

nc.*, a revista Xas zonas..., de Cintra Io-

lonio, e, á noite, na primeira sessão, a Ca-

pilai Federal, c, na segunda, ainda a revista

Xas zonas... pAJjXCE 
TUEATRK

Ka matinée a realizar-se hoje neste thea-
tro representa-sc a popular revista de Sou-
sa Bastos, Tim-lim por tim-lim; nas duas

scs»ões da noite, a burlcta-rcvista, A ultima

delle.
A companhia de operetas e revistas, qu»:

trabalha neste theatro, despede-se hoje do

publico de S. Paulo. _!.'«„'.
rOJuTTIIEAMA

Neste theatro estréa-sc, a 24 do cor-
rente, o afamado CircoFá, do empresário F.
dei Mauro.

CASIXO ANTARCTICA

Muito concorrida a funcçâo de honlem
neste popular music-liall da rua Anhanga-
bahu'. , ,

— Hoje, matwit familiar c soircc de

sempre, ambas as funeções com variadissi-
mo programma, em que figura a celebre ar-
tista Rosário Guerrero.

ÍRIS TllEATKE

Neste conceituado cinema cxhibem-se ho-

je os bellos films de grande metragem "A

•.aroiinlia" e "A íilha do caixeiro"".

rimlcs: c seguia-o uma

gente, porque viam os milagres que luzia
-obre os que sc achavam enfermos.

Subiu, pois, Jesus a um monte, e

sentou com seus discípulos.
E eslava perto a Pascho;

dos judeus. ,.
Pelo que tendo Jesus levantado os ollios,

c visto que veiu ter com elle uma grandissi-
ma multidão de povo, disse para 1'elippe:

Com que compraremos' nos o pao, dc que
estes necessitam para comer? Mas Jesus fa-

lava assim para o experimentar, porque el».e

bem sabia o que havia de fazer.
Respondeu-lhe Felippe: Duzentos dinlier-

ros dc pão não lhes bastam, para que cada
um receba a sua parte um pequeno bocado.

Um dc seus discípulos, chamado André,
irmão de Simão Pedro, lhe disse: Aqui eslá
um moço, que tem cinco pães dc cevada t
dois peixes: mas isto que é para sc rcpai-
tir entre tanta gente?

Então disse Jesus: Fazei assentar essa

gente. E havia naquelle logar muito feno.
E se assentaram a comer, perto em nume-

ro dc cinco mil pessoas.
Tornou, pois, Jesus os pães, e, lendo dado

graças, distribuiu-os aos que estavam assen-
lados; assim mesmo dos peixes, quanlo ei-
les queriam.

E, como estivessem fartos, disse a seu»,
discípulos: Recolhei os pedaços que sobeja-
ram, para que sc não percam. Elles, poi»:,
os recolheram, c encheram doze cestos dc

pedaços dos cinco pães dc cevada, que íi-
niiam sobejado aos que haviam comido.

Vendo então aquelles homens o milagre,
que Jesus obrara, diziam: Este é verdade!-
ramenle o propheta que devia vir ao mun-
do. E, entendendo Jesus que o viriam arre-
batar para o fazerem rei, tornou-se a retr-
rar para o monte elle só.

EXPEDIENTE DO ARCEBISPADO

Provisão dc uso dc ordens, con fessor e
pregador, a íavor do padre José B. Morei»
ra, residente na cidade de Santos.

Idem, por tempo dc um anno, a favor da
capella de N. S. do Rosário, filial da pa
rochia de Jundiahy.

ídem, idem, a favor da capella dc Santa
Cruz, filial da.mesma parochia.

Idem, idem, a favor da capella de S. Jo-
sé. filial da mesma parochia.

Ao requerimento do seminarista Artluu
Leite de Sousa, pedindo ser incluído no 1111-
mero dos ordenando, íoi dado este despa-
cho. — Como requer.

Idêntico despacho foi dado ao requerimen-
to do mesmo, pedindo ser ordenado extra
têmpora.

Idêntico despacho foi dado ap requerimen-
to do mesmo, pedindo dispensa do respecti-
vo interstício.

FESTA DE S. BENTO
A Ordem Bencdictina celebrou liontcm,

com brilhantismo, a festa do seu patrono.
A's 10 boras, chegou á egreja abbacial, o

revmo. sr. arcebispo metropolitano, acom-
punhado pelo seu secretario particular, pa-
dre dr. Archibaldo Ribeiro, e seu caudata-
rio, seminarista José Maria Monteiro, sen-
do recebido á porta do templo, com as ce
riinonias lithurgicas, pela communidade be-
nedi-ctina. com o sr. d. Miguel Krusc, illus-
tre abbade, c d. Amaro Von Emclen, prior,
revestido de pluvial. .

Sob o pallio conduzido por unia commis-
são dc alumnos do gymnasio, dirigiu-se s.
exc. á capella do SS. Sacramento, donde
após breve oração, tomou assento no so-
lio.

O templo estava repleto, notando-se o?
alumnos e professores do gymnasio, alu-
mnos da Esfcolá Santo Adalberto, colcndo
cabido metropolitano, clero secular c rc-
guiar c fieis.

Precisamente, ás 10 c 20, após ter-se pa-
ramenlado, emquanto a communidade can-
lava a "Tc-rlia" sob a regência do revmo.
sr. d. Alberto, começou o sr. arcebispo a
missa pontificai, tendo como auxiliares os
srs. monsenhores dr. Paula Rodrigues c
arciprcsle Ezechias Galvão da Fontoura,
presbytero assistente c ministro do baculo.
respectivamente; monsenhor dr. iPercira
Barros c conego dr. Joaquim Domingues dc
Oliveira, diacono e subdiaconò assistentes;
conegos dr. Mello e Sousa c Luiz Sangirar-
di, diacono e sub-diacono da missa, e ceri-
niòhiario, o revmo. monsenhor dr. Bene-
dicto dc Sousa, pró-vigario geral do arce-
bispado.

O coro foi desempenhado pela communi»
dade Bencdictina, que executou o canto
gregoriano, em toda a sua pureza.

Ao Evangelho, assomou á tribuna sagra»
da o revmo. monsenhor dr. Benedicto de
Sousa.

Durante 20 minutos, o illustrc sacerdote
discorreu sobre a vida dc S. Bento, fazen-
do brilhantemente o seu panegyrico.

Em seguida o revmo. sr. arcebispo conce»
deu aos fieis presentes 100 dias de indul-
gencia, na fónna dá Egreja.

A's \2 lioras terminou a pontificai, sc-
guindo-se as vésperas solennes, na qual of-
íiciou o revmo. sr. d. Lourenço Zeller, ab-
baile de Seccam e visitador da Ordem,

Encerraram-se, com brilhantismo, as fes-
tividades em honra de S. Bento.

ACTOS RELIGIOSOS

Horário das missas
As funeções religiosas dc hoje serão cc-

lebradas segundo o seguinte horário:
Missas:
A's 5 lioras, na egreja do Coração de Je-

sus;
ás 5 c meia, na egreja dc S. Bento e Co-

ração dc Maria;
ás 6, no Coração de Jesus, convento de

S. Francisco, S. Gonçalo, S. lienlo, Conso-
lação, Casa Pia, Braz, Asylo dc N. S. Au
xiliadora;

ás 6 c meia, no convento dc Santa The-
reza, Santa Cecilia, Coração dc Jesus, Or
phanato Christovam Colombo, Bella Vista,
convento da I. Conceição, Penha;

ás 7 horas, no Coração dc Maria, Cora-
ção de Jesus, convento da Luz, S. Gonçalo,
abbacial de S. Bento, conventos de S.
Francisco, da I. Conceição c do Carmo;

ás 7 e meia, cm Santa Cecília, Perdizes,
capella das Filhas de Maria de S. Gonçalo,
Sant'Anna e Coração dc Jesus;

ás 8 lioras, no curato da Sé, Ordem Ter-
ceira dc S. Francisco, convento do Carmo,
S. Gonçalo, Congregação Marianna, S. Ben-
to, egreja da Conceição do Rito Maroni-
ta, Externato S. José, Consolação, Collegio
Tamandare, Santa Iphigenia, Seminário,
Casa Pia, Coração de Jesus, Braz, S. José
do Belém, capella de Lourdes, Penha, ca-
pclla do bairro do Limão, Santo Amaro;

ás 8 e meia, no curato da Sé, Rosário,
Beneficência Portugueza, Cambucy e con-
vento da I. Conceição;

ás 9 lioras, no convento de S. Francisco,
S. Bento, Santo Antônio, capella Santa_ Lu-
zia, Consolação, Santa Iphigenia, Santa
Cecilia, Perdizes, Coração dc Jesus, Lapa,
S. João Baptista, Coração de Maria, Bella
Vista, Penha;

ás 9 c meia, 110 curato da Sé, Ordem _Ter-
ceira do Carmo, Sant'Anna,_ S. José do
Belém c no convento dc S. Francisco;

ãs 10, no convento do Carmo, S. Bento,
Santa Cecilia, Consolação, Coração de Je-
sus, Braz, Pinheiros, freguezia do O', San-
to Amaro; .

ás 10 e meia, cm Santa Iphigenia, Penha,
c no convento da I. Conceição;

ás li,.na cathedral provisória, Coração
dc Jesus*e S. Bento;

às 12, na cereja de S. Bento.

BENÇAM DO SS. SACRAMENTO

A's 10 lioras, no curato da Se;
ás iti.30. nas matrizes de Santa Cecilia,

Perdizes, Consolação, Braz. S. João Baptis-
ta, S. José do Belém, Bella Vista, Cambu-
cy e abbacial dc S. Bento;

de Sanla Iphlijcniai
de Jesus,' Coração de

convento da I. Conceição.
INSTRUCÇÀO RELIGIOSA

A's 7 c meia, cm S;int'Auna;
ao meio dia, na Bella Vista;
ás 13 lioras, em SánfAlilia, Sanla Cfcl»

Ha, Gambucy, Braz, Coração ile Jesus;
ns l/l horas, na matriz dc S. José do

Belém;
ás i.( c ío, no convento ih T. Conceição

o S. Gonçalo;
ás 14 horas, 110 curalo da Sé. Consolação,

S. João Baptisla, S, José do Belém;
ás 15 horas, na matriz das Perdizes.

REUNIÕES

Após a missa conventual dos confrades
de S. Vicente de Paulo, do curato da Sé c
matrizes clã Bella Vista, S. João Baplista,
Perdizes e S. José do Belém,

DIVERSAS

O revmo. sr. arcebispo metropolitano ad*
ministrou liontem, ás 15 horas, o sacranictjyé
lo do Clirisma, 110 Asylo do Wanderlcy

MATRIZ DAS PERDIZES

O revmo. sr. d. José Marcondes Homero
rlc Mello, arcebispo-bispo dc S. Carlos, vi«

sitott hontem a matriz das Perdizes, sentle
recebido pelo revmo. padre Pericles Bar-,
bosa, vigário da parochia.

S. exc. mostrou-se bem impressionada

pelo que viu e observou.

EGREJA DA V. O. T. DO CARMO

Conferencia. qiiarcsmal
Com numerosa assistência, continua nes-»

ta egreja ás sextas-feiras; pelas 19 horas, a
devoção da Via Sacra, havendo ao terminar
a annunciada conferência quaresinal feita

pelo revmo. padre Bernardo Cabrita.
Ante-houtein, o conferente desenvolveu a

thema 
"Catholicos apathlcos que, dormem

e se contentam em lamentar as tristes con-
dições dos tempos", dc que passamos a dar
os traços mais geraes.

Inicia o seu discurso por dizer que ate
aqui tem mostrado que a Cruz donde pen-
de o divino crucificado é luz c força parn
todas as intelligencias e para todas as vou-
tades; hoje, porém, que vem pedir a todos
os homens possuidores dessa luz e dessa
força que as transmitiam aos seus irmãos,

para que o " reino dc Deus se torne mari
amplo". \

No Padre Nosso, nessa jóia rutilante en-

gastada nns opulehcias dò; sermão do mou»
te, ensinou-nos Jesus a dizer — " venha a
nós o vosso reino".

Não é uma prece sem vigor que deva Ií-
car sem uma realização.

O homem, criatura dc Deus, recebeu d EU
le a honra de o servir e foi para isso qus
lhe deu as faculdades que possue e o collo-
cou no meio social em que vive.

E' mister, pois, que o sirva, distendendo o
seu reino.

Deve abrir os seus lábios c o seu coração

para que a luz e força que hatiriu aos pés da
Cruz vão fortalecer todas as almas, qua
queiram acompanhal-p no grande vôo para,
o Infinito.

O homem não é um ser isolado, é um ser
solidário; deve contribuir na medida dr.ã
suas forças para o bem, para a salvação
dos irmãos e para a grande harmonia dos
mundos.

O homem, verdadeiramente christão, deve
scintillar entre os seus semelhantes, como
as estrellas scintiilani no firmarhento, peU
firmeza da sua fé, pela fidelidade no cum»

primento dos seus deveres e pela actividadi
na apostòlização do bem.

Deve ser um apóstolo pelo exemplo c pe'
la acção. E' um dever c uma necessidade,
que muilos catholicos de boje não compre»
licnclcram ainda.

Na sua vida privada, são bons discípulo!
dc Jesus — freqüentam a casa , dc Deus,
cumprem a sua lei, amam e respeitam a sun
egreja, — e ficam por aqui; o seu vôo não
sobe mais alto, nem siquer transpõe o pc-
queno circulo do lar e os baixos pórticos da
templo. , ,..

O apostolado é um dever, é um preceito,
não somente saccrdotal, mas. também clir/s-
tão, imposto a todos os'homens pela cari-
dade e pelo amor, - - ¦ -

A propósito, o orador lembra a phrase
de Lacordairc: " náo sc compreliende Urn
christão sem fé c lambem não se compre-
bende um christão sem zelo dc apóstolo."

Infelizmente, na época que atravessamos,
não vemos isto, o que vemos com tristeza,
— accentua o conferente, — é a apathia dn
muitos filhos dc Jesus na defesa da sua fé
c na propagação da sua verdade.

Olhemos para o campo da*lucta, c alii
vél-os-emos, não aprumados e fortes, co-
1110 guerreiros de audácia e valentia, mas
vacillantcs e tímidos, arrastando com des<
animo suas armas invencíveis; sem confiai)'-
ça 110 seu valor c sem fé na sua victorià.

Estes cliristãos não merecem a siíadação
do imperador prussiano aos seus esquadrões
nos campos dc Reiclislioífen: "sois os meu!
bravos", mas o brado indignado do rei d3
Nápoles ao timido Murat c aos seus solda-
dos nos campos de Moscou: "sois uns pui-
sillanimes".

Parece que uni vento de cemitério, con-
tiniía o orador, passou sobre esta geração
infeliz, gelando-llie todas as energias e
amarrotando-mc todos os sentimentos de
valor.

Na scena passional de Gethscmani vemos
o Christo livido e prostrado 11a penumbra
duma gruta, desíolhando a custo o livro
das iniquidades humanas c gemendo com
desalentos uma prece ao Eterno — si é pos-
sivel afasta de mim este calix. Sentindo-se
depois como que.abandonado, procura com
olhar amortecido aquelles que amava para
lhes pedir um pouco dc amparo, que o céo
parecia recusar-lhe. Mas aonde estão elles?,
metteram-sc a um canto do horto, dobra-
ram os mantos e deixaram-se dormir.

E' a historia dum grande numero de
cliristãos neste nosso século de entorpeci-
mentos c de somno. Emquanto a Egreja
vigia, os seus domínios, como sentinella
desgarrada, á maneira do Mestre em Oc-
tbsémani, o que fazem os discipulos, aqucl-
les que sc dizem seus defensores e amigos?,
nem oram e nem siquer estão alerta, nem
revigoram 11 alma na oração c nem vigiam
os seus arraiaes. O que. fazem elles para
evitar que os Judas a vendam, que os-ser-
vos a insultem e que as turbas a injuriem?
o que fazem I deixam-se invadir pela tris-
teza, lamentam-se e depois... e depois dei-
xam-se dormir. "Dormir e sempre dormir
despreoecupadamente e mollemcntc, escre»
veu um dia Montalembert, tem sido atd
aqui a politica funestissima dc quasi todol
os catholicos; despertam, por vezes, ao
ruido do Combate que se travou debaixo da
sua janella para depois de um soerguer bre-
ve de cabeça a deixarem cahir novamente
sobre um travesseiro de rendas no doce
conchego duma camara silenciosa."

Nos momentos de enthusiasmo faze 111

protestos de amor e juramentos dc fidtli-
dade, inscrevem-se cm todas as obras e to-
mam todas as resoluções, traçam program-
mas e formam projectos, entram em iodos
os Congressos e inflammam-se ao calor tri-
bunicio dc totlos os oradores. E depois, ape-
nas saem da atmosphera quente da sali;
das deliberações para a atmosphera fria da(
ruas, todos os cnthusiasmos, sc arrefecem,'
todos • os heroísmos desapparecem, e todos
os desejos se desfolham ao sopro do pri-
meiro vento que passa. 

'Gela-sc-lhes a alma,
fecham os olhos, c... dc novo sc deixam
dormir.

Ao lado destes iiulolcntcs, continua o
revmo. Cabrita, existem os cliristãos timora-
tos, que se contentam em chorar sobre as ru:-
nas empoeiradas das suas tradições glorio-,
sas como o propheta de Anathoth sobre as
columnas partidas da sua Jerusalém.

Nos dias da paixão, o Rcdemptor depoif
de ter ouvido os sarcasmos dc Caiphas, al
censuras dc Hcrodes e os insultos da poV
pulaçâ espumante de raiva, olhou em redot^
de si em busca dos discipulos, que ha pou<
co haviam dito que iriam com Elle até »
morte, e não os encontrou. Pedro seguiu-o
sempre de longe, acercando-sc por fim du-
ma fogueira que crepitava consoladoramen-.
te no pateo lageado do tribunal; c os res-:

tantes csconderam-s-e talvez nos arrabaldes
da cidade á espera do desfecho da trage-
dia. ,

A* semelhança desses tímidos discípulos,
muitos do? cliristãos do nosso tempo cam;-
nham também de longe para não ouvirem
os gemidos da Egreja ou porque não tem

coragem para sc defrontarem com os seui

perseguidores. Virem-na calumniarla pelo»
escribas assalariados, cuspida pelo jovo in-

r>
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subordinado c contentam-se cm pranteai
tanto infortúnio no conchego suave_cla sua
ménage, onde o ruido das perseguições nao
chega porque se quebra de encontro as cs-
cadarias de mármore das suas vivências con-
fortaveis. Rccostados nas suas chaises-lon-
gues, clc mãos cruzadas sobre o peito, quan-
do niuito murmuram — como os tempos
vão maus, quando chegará o dia da justiça
para tanta iniqüidade.

Num gesto dc indignação o orador per-
junta: para que soluçar sobre a terra mimi-
¦Ja de uma nccropole tão extensa?! As la-
grimas alliviam a alma, mas não alliviam a
cruz; os gemidos ícndcni os ares, mas não
cicatrizam feridas, «A Egreja não pede as
vossas lamentações, pede a vossa coragem
para uma obra de redempçfio, para o trium-
pho da justiça e da verdade.

Eenibra depois a phrase dum monge aos
truzados nos campos de Clermont — " sol-
dados das trevas, sèdc soldados da luz, sé-
dc soldados de Christo". Sabeis falar?
Nos vossos lahios freme a palavra eloqucn-
te que agita e revoluciona? falae, para cs-
elarecer os ignorantes, para confundir a
calumnia e dilatar o reino dc Deus. Sabeis
escrever? a vossa penna é fácil e fulminan-
te, rasga como a espada e ahraza como o
fogo? escrevei na revista e no jornal, pres-
tac á imprensa que milita cm prol dos grau-
des princípios o apoio do vosso ouro e a
força do vosso genio. Não saheis nem fa-
lar, nem escrever? propagac o que aquelles
dizem e escrevem; entrac nas ligas soeiaes
t nas associações religiosas, c ahi sede uteis
i Kgreja ; á pátria. ...

Ha ainda ao laJo dos tímidos os índittc-
«tente.;, e os que. passam o tempo mcv,'ju-

liando os seus lábios, ardentes na taça do
• loso c mordendo com furor todos os fru-
i tos do jardim da vida. Sentem que a águia
1 'o christianismo é grande de mais para
l ousar sobre a baste flexível da sua vida
i rbarita.

Ouando Jesus arrastava a cruz a cami-
l \-o do Galgotha talvez alguns ociosos pas-
í isscm por Elle despreoecupados e iiisen-
¦ veis, sem nem siquer lhe darem a.esmola
< im olhar de commiséração. Os indiffe-
, mtes dc hoje, que vivem na ociosidade c
Uo prazer são o "fac-similc" daquelles per-
lonagens de vida languida c dc coração dc
ironze. ,

«Alguns receberam dc Deus nobreza, cie
nascimento, riqueza de haveres. e de m.lcl-
licencia para O servirem com mais effica-
cia c grandeza, mas elles ludo desbaratam
e desperdiçam na sua vida dc c.picurislas
enlre flores que se murcham e sçintillaçoes
de crystacs que se apagam. Herdaram dos
seus avós o sangue generoso que os im-
pulsionou para a gloria da religião c da pa-
tria no campo da batalha, c mio sc enver-
Eonhain os descendentes degenerados dif-
fiindil-o dia a dia no campo da deshonra
c da infâmia. _

Os gemidos de Jesus sob o peso da Cruz
não moveram o coração dos indifferentes
e sensuacs que passavam; c os gemidos da
Egrcjò sob os golpes do inimigo não per-
turbam siquer a paz criminosa destes seus
filhos. , „„

Oucm ha dc soprar sobre estes cadave-
res" para lhes restituir a vida? «Aquelle que
resuscitoii Lázaro c que para dar
todos quiz morrer por todos. _

Aqui o orador in.dica a Paixão
to como um grande livro que todo O.çll.riS
tão deve ler. Nas suas paginas ha_ scintilla-
ções dc luz c estremecimentos de força. &e-
Íamos apóstolos; levemol-o a lodos aque les
nue são nossos semelhantes; e digamos-lhcs
que com a oração nos lábios cabiam de joc-
Ihos deante da cruz. para depois sc levan-
tarem para a lucta deanlo dos homens. .

Termina cxhortando todos a que sejam
catliolicos não somente de oração mas tam-
bem de acqão. Assim o anjo do beiilmr
descerá no dia em que a morte nos quebrar
a vida para gravar no túmulo sobre a ler-
ra fria ou solire a campa de mármore _o
slorioso epitaphio: "aqui J*az um chnstao
que soube cumprir o seu dever."

n._. j——g» mi-snm-t —'

tal forma insignificante que não corres-

poncla de modo algum ás vantagens offe-
recidas aos concorrentes,

Ca) — A concorrência publica será abei-
Ia pelo praso de oito dias,

7,a) _ O annuncio correspondente á pro-
posta acccitc não será publicado, desde que
o respectivo pagamento não seja cífectuado
até á vespera do dia marcado para a publi-
cação.

Excusado sc torna salientar o interesse
que advem para os aniuinciantcs nesta con-
correncia.

O annuncio, oecupando uma pagina de
todos os jornaes, terá unia publicidade cx-
Cepcional, além de que o publico ha de cer-
lamente esperar com anciedade o resultado
da concorrcncia, curioso dc sahcr quem of-
fereceu o maior lance, o que, evidentemen-
te, chamará as attenções para os scntimeii-
tos de humanidade daquelle que melhor
contribuir para o movimento de solida-
riedade da imprensa paulista.

O comitê resolveu ainda investigar colle-
ctivanientc quaes os collegas cariocas neces-
sitados de auxilio, para a cscrupulosa dis-
tribuição dos recursos cm occasião oppor-
luna. « •

Toda a correspondência destinada ao
"comitê" de auxilio material aos jorna-
listas cariocas deve ser dirigida ao respe-'
ctivo secretario, sr. dr, Mario Henriques
da Silva, na redacção do "Correio Paulis-
lano". • •

Os auxílios pecuniários, destinados a
.ijudar a iniciativa dos jornalistas paulis-
tas, deverão ser entregues o sr. Joaquim
Morse", director do "Commercio dc S.
Paulo", e thesoureiro do "comitê", pois
unicamente este nosso coilega poderá rece-
bel-os.

Toda a pessoa, portanto, que, intilulan-
do-se jornalista, sc apresentar ás casas
commerciaes com listas de suhscripçõcs, co-
mo já aconteceu, segundo informação que
tivemos, usa de má fé, não devendo por
isso ser attendida.

[| CERONICA SOCIAL j
i ANN1VKHSAMOS .'I -,i |,H|«>|*:.;;...

vida a

dc Chris-

AUGUSTO BARJONA

Cclcbroti-sc honiem, ás 9 horas, na ma-
triz dc Santa Cecilia, a missa de 7,0 dia,
por alma do nosso inesquecível conipanhci-
ro Augusto Barjona, mandada rezar pela
commissão julgadora dos exames de adinis-
são á Facilidade dc Direito, da qual o cx-
tineto fazia parte.

Officiou o revmo. conego dr. Valois dc
Castro, illustre deputado federal.

Ao acto achavam-se presentes, entre ou-
tros, os srs. commendador Tiburlino Mon
dim Pestana, official dc gabinete do sr. sc
cretario do Interior; dr. Carlos clc Campos,
dr. Euiz Silveira, Antônio Fonseca, respe-
clivamente, director, administrador e secre-
tario desta folha; dr. «Adolpho Gordo, se-
nador federal, e membro da Commissão Di-
rectora; monsenhor dr. Erancisco dc Pau-
la Rodrigues; dr. «Arnaldo Porchat, Ray-
mundo Furtado, dr. Xavier da Silveira,
professor Carneiro Júnior, dr. Aureliano
Amaral, sub-secrctàrio da Faculdade dc
Direito; dr. Sylvio Andrade Maia, por si c
pelo dr. Julio Maia; dr. Valeriano de Sou-
sa, dr. Vicente Giacaglini, professor Acca-
cio G. dc Paula Ferreira, professor M. Sou-
leithncr, Bento Barbosa, dr. José Roberto
Leite Penteado, Julio Bicudo, Moacyr Piza,
pelo "Commercio de S. Paulo"; Olival
Costa, pelo " Estado de S. Paulo"; Heitor
Gonçalves, pelo "Diário Popular"; Baby
de Andrade, pelo " Pirralho"; dr. Mario
Henriques, Plinio Barbosa, José Lemos M.
da Silva, «Alfredo Martins, Wolgrand No-
gueira c Mucio Tassos, pelo " Correio Pau-
listano " ; Luiz Araripe Sucupira, pelo " S.
Paulo Chie", e Francisco Araripe Sucupira.

Hospital para tuberculosos da
Santa Casa de Misericórdia
Kermesse

JORNALISTA
AR100AS

Communicações de solidariedade —
A rendei, dos espectacuíos no

B. José - Contribui-
ções pecunirnas

de vários jornaes - A reunião
de honteni do comitê.

— Outras notas

Continua intenso o movimento dc soli-
dariedade da imprensa do interior do Es-
lado com a iniciativa dos jornalistas pau-
listas, tendo liontcm Iclegraphado ao "co-

mité",.nesse sentido, "O Tempo", dc Bau-
ru'.

O nosso prezado coilega, sr. Joaquim
Morse, direclor do " Commercio de S. Pau-
lo", c thesoureiro do "comitê", recebeu a

primeira importância pecuniária destinada
1 auxiliar materialmente os jornalistas ca-
riocas impossibilitados do exercicio das
suas funcçõés.

A empresa do Theatro S. José, que, cs-

pontancamente, offereceu duas sessões em
beneficio da iniciativa dos jornalistas pau-
listas, fez entrega da quantia de 340?000,
correspondente a 50 por cento do produeto
brilto daquelles cspectaculos.

Ha a notar que um distineto cavalheiro
leu generosamente ico?ooo cm pagamento
da sua frisa, contando a empresa do S.
José a differença do preço normal daqucl-
la localidade em favor do "comitê", geslo
Húe niuito a cnnóbrcce.

CONTRIBUIÇÕES PECUNIÁRIAS
Respondendo ao appcllo do " Comitê d;

Auxilio Material aos Jornalistas Ci.rio-
:as", declararam contribuir com as quan-
:ias abaixo mencionadas as seguintes cm-
presas de jornaes da capital:
'Estado de S. Paulo" . . . , 20Ò$0oó
"Commercio de S. Paulo" .; . soofooo
"Correio Paulistano" .... 20o?ooo

DELIBERAÇÕES DO "COMITÊ"'

Em reunião de hontem, ás 21 lioras, no
salão nobre do "Correio Paulistano", o
"Comitê de Auxilio Material aos Jomalis-
tas Cariocas" discutiu as condições a que
deve obedecer a concorrência publica para
o annuncio a publicar nos jornaes diários
da capital.

A concorrência só será aberta amanha,
afim dc dai tempo a ser ouvido, sobre a
iniciativa do " comitê", o nosso prezado
confrade "Diário Espaiiol", que não houve
oppòrtunidade de consultar ainda.

No emtaTito, o "comitê", assentou nas
bases da concorrência, que são as seguin-
tes:

l.a) — O annunciante, que maior lance
offerecer, terá direito a uma pagina de an-
núncio nas folhas diárias da capital, que
será publicado, cm todas ellas, no mesmo
dia.

2.a) — As propostas devem ser enviadas.
>m carta fechada, ao secretario do "comi-

té", sendo abertas, ao mesmo tempo, cm
reunião da commissão dc auxilio aos jor-
nalistas cariocas.

3_a) — Cada proposta deverá conter o

preço offerecido pelo annuncio c vir acom-

panhada dos respectivos originaes, destina-
dos a todos os jornaes diários.

4.a) — O annuncio poderá ser redigido
igualmente cm todas as folhas, ou ser dif-
ferente em cada jornal, á vontade do an-
aunciante, devendo, no emtanto, conter
poucos dizeres.

, 5j) — O "comitê" reserva-se o direito
ie nâo 2cceitar nenhuma das propostas of-

. Para a kermesse promovida pelo Club
Internacional, em beneficio do hospital para
tuberculosos, offcreceram prendas mais os
seguintes srs.:

Joaquim Lima dc Camargo, 11111 bello co-
fre porta-joias, de bronze dourado; cl.
Francisca de Sousa c Silva, 1 libra esterli-
na; Trapani e Comp., 100 maços de cigar-
ros Era c Lybia; Casa Michel, 2 folhinhas
prateadas, 4 bolsas, 2 porta-moedas, 6 de-
dacs de prata, 6 canivetes idem, 2 porta-rc-
logios, I cinzeiro c I sanlo de prata; Hcn-
«rique Rollembourg, 1 estatueta e nicho de
virgem, de prata dourada, 1 faca para papel,
de -prata e marfim, I estojo de manicure;
Rodrigues Netto e Comp., 12 expremedores
de limão; Theodor Wille e Comp., 30 du-
zias de lenços de linho; Schmidt c Comp.
(Casa Roselihein), 2 caixas de jogos de
architectura; Escola Profissional Femini-
na dc S. Paulo.i cesta de flores arlificiaes:
Casa Verde, 2 bellos quadros cm gravura
sobre aço; Casa Cabral, 3 quadros represen-
tando scenas da vida de Christo; uma ano-
nyma, 1 íronha bordada e 1 panno para, me-
sa, idem; Companhia Mechanica e Impor-
•:adora de S. Pítülo, 5 cai.xtis de vinho cU}
Porto; M^ Rosa, 1 cigarreira'dc prata; L.
Queiroz c Comp., 33 vidros dc .perfumadas;
Empório Brasil, 2 agrrafas de vinho fino
"'Brazão", 13 latas dc cómpotas diversas
e 2 ditas' dc goiabada A. B. C.;' Alberto de
Menezes Borba, 1 elepliante.
• Todas as prendas devem ser enviadas ao
Club Internacional, á rua 15 de Novembro,
¦ 7-A.

PELAS ESCOLAS

ferecidas, quando o maior lance seja per' toria Natural. L

FACULDADE DE DIREITO
Segunda-feira serão chamados ás provas

oraes do quarto anno, sala 11. I, ás 8 ho-
ras:

José Maria do Valle Filho, Ursino José
de «Almeida Júnior, Pedro Theodoro da
Cunha, Raul de Ereitas, «Antônio Luiz da
Camara Leal, Tito Livio dos Santos, Car-
los Alberto de «Almeida Lima e Fernando
Braga Pereira da Rosa.

Resultado dos exames de hontem:
Quarto anno. — Approvados com distinc-

ção, grau 10, na segunda cadeira, em que
so inscreveu, Sebastião Carneiro da Silva';
plenamente, grau 9, na segunda, unica em
que se inscreveu, Vicente «Mclillo; plena-
mente, grau 8, na segunda, unica cm que
se inscreveu, João Pedroso dc Camargo;
plenamente, grau 8, nas si-giuida e quarta
cadeiras, únicas em que se inscreveu, Ana-
tole Salles; plenamente, grau 8, nas qua-
tro cadeiras, João César Sobrinho; plena-
mente, grau 7, na segunda cadeira, unica
em que se inscreveram, «Adcodato Monteiro
de Barros e José Tavares dc Moura.

Não compareceu, 1.
Exames dc admissão:
Segunda-feira serão chamados ás provas

oraes, em a sala n. 2, ás II horas:
Mario Marlins, Eugênio Martins Pinto,

Paulo César dc Mattos, Paulo Roberto Cc-
lidònio, José Michel Monassa e Áureo dc
Cerqueira Leite.

Supplentes: «Antônio (la Costa Neves Ju-
nior c Renato Marcondes de Lacerda.

Exames de admissão:
Resultado dos exames dc liontcm. — Ha-

bilitados: Gumercindo Soares dc Meirel-
les, Adhcmar Setúbal, Pedro de Moura
.Alcântara, Romulo Pasqualini, Prudente
João dc Moraes Barros Netto e Cassio
Dias dc Toledo.

Recebeu o grau dc bacharel em sciencias
jurídicas c soeiaes o sr. João Baptista Ran-
gel dc Camargo. • •

UNIVERSIDADE DE S. PAULO
Chamada para amanha:
Exames do admissão.
Provas oraes.
Arithmetica, Geometria e Trlgonome-

tria, Physica c Chimica e Historia Na-
tural.

Medicina e Cirurgia: os inscriptos ns. 4
— 7 — 9 — 12.

Direito: o inscripto n. C.
Exames dos Cursos Superiores.
Provas pratleo-escriptas.
Histología, íis 7 e meia.
l.a série de Medicina e Cirurgia: os lnB-

erlptoi de ns. 1,— 2 — 4 — 5 — G — 7
2-2 — 24 — 25 — 2C c (2,a chamada)

os dc ns 12 — 15 — 21.
l.a série do Odontologia: os inscriptos

de ns. 1 c 3.
Anatomia, fis 16 horas:
l.a série de Medicina c Cirurgia: os ins-

criptos de ns. 22 e 25 (2.a chamada).
l.a série de Odontologia: os Inscriptos

ns. 1 — 2 — 3.
Resultado dos ctames de 21.
Admissão & Escola de Medicina c CI-

rurgia:
José Nascimento de Almeida Prado, sim-

plesmente dois em Historia Natural o 1
em Álgebra.

José de Oliveira Pinto, simplesmente 1
cm Arithmetica e Álgebra, 2 em Geome-
tria c Trig.nometria.

José Toledo AssumpçSo, simplesmente 5
em Physica e Historia Natural e 1 cm Arl-
thmctica c Álgebra.

Náo compareceram 3.
Reprovado em Trlgonometrla 1.
Reprovado em Physica e Chimica e His-

Na sessão da directoria da Liga Paulista
conlra a Tuberculose, hontem realizada, o
presidente sr. dr. Clemente Ferreira propoz
que se consignasse na acta um voto de pe-
sar pelo fallecimento do consocio c mem-
bro da commissão clc propaganda na im
prensa, da referida associação, o nosso sau
doso companheiro Augusto Barjona.

Propoz mais o presidente que se officiasse
á redacção do "Correio Paulistano", apre-
sentando pêsames.

Unanimemente approvada, a directoria,
dando cumprimento á proposta do sr. dr.
Clemente Eerreira endereçou-nos o seguinte
officio:

" Liga Paulista contra a Tuberculose. —
S. Paulo — Secretaria, cm 20 de"março de
1514. — .A' illustrada redacção do " Correio
Paulistano". — A Liga Paulista contra a
Tuberculose, pela sua directoria abai.xo as-
signada, cumpre o dever de vir apresentar
sinceros pêsames a essa illustrada redacção,
pela irreparável perda que acaba de soffrer
com o fallecimento do seu sub-director, o
exmo. sr. «Augusto Barjona, nosso prezado
consocio e membro da Coíninissão dc Pro-
paganda na imprensa, da nossa Associação.

Associaino-nos sinceramente ao luto qui
ora paira nessa redacção, c jamais esquece-
remos os bons serviços que o saudoso extin-
cto prestou.a causa anti-tuberculosa.

Ainda mais uma vez; profundamente con-i-
ternados, apresentamos á distineta redacção
do* " Correio Paulistano"', a segurança das
nossas expressões de pesar, — De vv. exc.
Attos. Amos. Cros. Obros. — Presidente,
dr.*, Clcmente**'Fcrreira; 1.0 vice-presidente,
dr. Cândido Espinheira; 2.0 vice-presidente,
dr. Américo Brasiliense; 3.0 vice-presidente,
ausente; secretario geral, dr. Remigio Gui-
marães; 1.0 secretario, Marcionilo Dario
Trigo; 2.0 secretario, Mario Henriques da
Silva; thesoureiro, J. A. L. Pereira Couti-
nho; procurador, J. Amorim Lima."

NASCIMENTO
O lar do sr. Manuel Alves de Sousa, ta-

chygrapho da Caniara Municipal, desde an-
tc-liontein que se acha cm festas com o
nascimento dc um galante bébé.

O recém-nascido receberá na pia baptis-
mal o nome de Luiz.

Ao sr. Sousa e á sua digna esposa, apre-
sentamos os nossos parabéns.

Fazem annos hoje: :<¦*.*•• ; í ¦

O menino Paulo, interessante filhinho do
sr. Philadelpho Aranha;

a sra, d. America de Aguiar Mangini, vc-
ncrancla sogra do sr. dr. Oscar de Almeida,
illustre deputado estadual;

a sra. cl. Maria Exer Bocmcr, esposa do
sr. Augusto João Boeincr;

a sra. d. Olympia Augusta da Silva, re-
sidente em Batataes;

a sra. d. Joanna Reger Barbosa, esposa do
sr. Enéas Barbosa;

o sr. Lino Rcimão;
o sr. Domingos Accioly;
o sr. João Alfredo Varella;
o sr. Lcolino dos Santos;
o sr. Henos Miguclitc.

NUPCIAS

«Em «Atibaia realizou-se hontem o enlace
nupcial do distineto moço sr. Benedicto
Santos com a gentil senhorita Maria Luiza
de Toledo.

Paranynipliaram os actos lauto civil co-
ino ireligioso os srs. capitão Aprigio clc To-
ledo, por parte do noivo, c Manuel de To-
ledo, por parte da noiva.

Após as cerimonias, que se cffecluaram
ás 11 lioras, foi servido aos convidados 11111
lauto almoço.

Estiveram presentes, além de outras, as
seguintes pessoas: coronel Juvenal «Alvim,

| coronel Olegario Barreto, capitão Aprigio
de Toledo, capitão Antônio de Toledo San-
tos, Joaquim Marinho Fagundes, coronel
Joaquim Pires dc Camargo, conego Juvenal
Roiy, padre Francisco Rodrigues dos San-
tos, Manuel Severino, capitão «Antônio de
Almeida, Pompeu Vairo, professor Virgilio
Nascimento, Francisco Aguiar Peçanha, Jo-
sé Pereira dos Santos; senhoritas Maria
José Maia, Maria da Gloria Fagundes, Ge-
ifulia de Toledo, Lucilia Alvim, Malvina
Barreto, Paulina Cunha, Hénriqueta e Be-
nedicta Vairo, Áurea dc Carvalho, Augusta
Ribeiro, Benedicta Florido, «Argemira Pra-
do, Joanna Silveira, sras. dd. Amélia Tole-
do ,Lydia Toledo, Lydia Pires, Anna Pires
Soares, Adelaide Toledo, Maria Osoria To-
ledo Santos, Alzira Alves dc Oliveira, Cons-
tancia da Cunha, Maria Eugenia Oliveira.

Ao " dessert" usaram da palavra sau-
dando os nubentes o revmo. padre Francis-
co Rodrigues dos Santos c o conego Juvc-
nal Koly.

Respondendo aos brindes falou o sr. dr.
Aprigio de Toledo.

Os noivos embarcaram hontem com. des-
tino a esta capital, cm viagem de nupeias.

tar", temos a dizer que honteni depois das
12 lioras, houve algum jogo nelle,• •

Damos a seguir os nossos palpites!
Zago -~- Thalia
Alis Well — Bininu
Rccuerdo — Confiante
Vermouth — Orvicto
Lilian — Zigomar
Engcitada •— Mòrgadlhlia
Caltcle — Sans Dessous,

O projecto das Inscripções com que o
Jockey-Club Fluminense iniciará a sua tem-
porada, já eslá, desde liontcm, elaborado,

Opportunamente publical-o-cmos.

FOOT-BALL
A. A. VILLA BUARQUE

Informa-nos a directoria da Associação
A. A. Villa Buarque, qtie, por motivo de
divergências no seio da mesma, o seu pri-
meiro team deixará de comparecer hoje,
em campo, para disputar o match dc elinii-
nação, instituído pela Liga Paulista dc
Foot-Ball.

REGISTO
DE ARTE

Na Central do Brasil

S. C. ROMA VS. S. MARINA FOOT-
BALL C.

Rcaliza-se hoje, ás 13 horas, 110 ground
do Bom Retiro, um match de foot-ball en-
tre os tcams do S. C. Roma e S. Marina
Foot-Ball Club. *
C. A. LA/.IO VS. CLUB CRUZEIRO DO

SUL
Encontram-se hoje, 110 campo do C. A.

Lazio, os primeiros, segundos c terceiros
leams desse club c do Club Cruzeido do
Sul.

O jogo iniciar-se-á ás 13 horas, com os
terceiros teams.

Os captains lembram por nosso interino-
dio a necessidade do comparecimento de
todos os jogadores. •

BRISTOL FOOT-BALL CLUB
Effectua-se hoje, ás 8 lioras, 110 ground

do Bristol Foot-Ball Club, um match-irai-
ning entre os seus primeiro c segundo
tcams.

O captain pede por intermédio desta
folha, o comparecimento dc todos os jo-
gadores'.

Wifi- 'AUDIÇÃO MUSICAL
Conforme foi ha dias annunciado, reali-

zar-sc-á, no dia 26 do corrente, ás 20 horas
e meia, 110 salão do Conservatório, a audi-
ção musical do conhecido professor Alfre-
do Belardi, com o concurso dos seus me-
ihores alumnos c das senhoritas Maria de
Lourdes Paiva c Thcrezina Thedeschi, dis-
cipulas do professor A. Tliedeschi. .

O interessante progranima consta dos sc-
guintes números:

Primeira parle
1. Jaqucs Dont, Vortragstuch (Primeira

execução), Violino, sr. Emilio Mônaco.
2. l-lenry, Petile Berceuse, violino, pela

menina Ada Pessina.
3. J, Asclier, Rêvcric, op. 8, piano, Santa

Angelita Berra.
4. a) Schumann, Traumcrei and den

(Kiridersçcnen) ; b) P. Sarasate, no-
cturno de Chopin cm Mi h, violino, sr,
João Ferroni

FE1LOTÃ

O sr. Toaquini Cândido de «Azevedo Mar-
ques c a exma. sra. d. Florisa dc Azevedo
Marques participam-nos o seu consórcio
realizado em Faxina, a 12 do corrente.

HOSPEDES E VIAJANTES

Devendo seguir brevemente para a Eu-
ropa, em viagem de recreio, veiu trazer-
nos as suas despedidas o illustre cava-
lheiro sr. Achilles Isella, cônsul da Suissa,
nesta capital.

A s. exc. almejamos uma feliz viagem.

Do Illuslro confrade sr, llodolpho Trou-
prmür, cllrector-próprietiirlo flo "Deutsche
Zeitung", quc,por motivo do saude, se re-
tira temporariíuncnlo para a Europa, rc-
cohemos um afíectuoso cartão do despe-
didas. ... . «... j«. ipqo «.  : - •-

Ao distineto coilega apresentamos votou
de' boa viagom e do prompto restabeleci-
mento. ' • •

«Acha-se cm S. Paulo o pliarmacculico sr.
José Alencar1 «Araripe* Sucupira, que, com a
coadjuvação de distinetos collegas, fundou
nesta capital um laboratório cbimico-niicros-
copico, para estudos scientificos.

Acham-se na capital, hospedados: 110
"Hotel d'Oeste", os srs.: Alfredo Dessa,
d. Eduardo, conego Mario C. de Mendonça,
Benedicto Silveira Leite, Sebastlilo Bene-
dicto de Sousa Campos, Clementino Men-
des, Avelino Mendes, Silvio Selingardl, Sal-
vador Soares da Silva, «Antônio Naselmen-
lo Silva, Nicanor do Aqiaral, Joiló de
Araujo, Domingos Vieira, Adcodato Bote-
lho, José Vieira, Jorge 'Winkler, Ambro-
sio Ilarchlnmann, Luciano S. Lima, dr.
Paulo Siéslco; na HOtlsserie Sportsman, os
srs.: Lindolpho Collor, Augusto Marlnon-
gelo, David Araujo, E. do Leeroe.

FRONTÃO BOA VISTA
Vão os habitues desta casa dc diversões

ter, logo á tarde, um espectaculo magnifi-
co, 110 qual serão' disputados jogos dc emo-
cionar um frade dc pedra.

Além dc uma dezena dc quinelas simples
a empresa organizou uma sensacional qui-
nela de honra a 8 pontos que será disputada
pelos valentes campeões, Leceia, Potonito,
Zalacain, Lino, Gurruchaga c Villabona.

Só este numero do progranima garante
ao Frontão uma enchente á cunha.

O espectaculo começará ás 13 horas' cm
ponto.

Resultado do dia 20—3—91.1.
Otiin. Vencedores Dup. Rat."1 

Manuel — Uranga ... 34 28f8op
Albisua — Uranga . . . 35 I3?60P
Albisua — Uranga . . .* 24 2Õ$400
Urnieta — Manuel ; . . 46 n$P°0
Lorente •— Urnieta . . . 13 25$ooo
Albisua — Lorente ¦ .' .16 19Í900
Mainuel — Urnieta . . :. 13 26$20(>
Urnieta — Albisua . . . 56 l8$0°o
Ascanio _ Lorentc ... 30 22$8oo
Ascanio — Uranga ... 15 20$ooo
Manuel — Lorente ... 13 29V200
Ascanio — Uranga ... 23 32$900
Urnieta — Loren.tc . . . I.S 29S000

— Uranga — Albisua . . 35 l8$7Ç0
Albisua — Ascanio ... 40 '|l$ooo
Potonito — Leceta ... 31 2j$000
Villabona — Adriano . . 56 2&Co"
Leceta — Gurruchaga . . 13 23S100
Leceta — Gurruchaga . . 26 i7$6oo
Leceta -- Villabona . ..... 25 1.9S800
Villabona — Zalacain . . 13 3p$»0P
Adriano — Leceta . . . 13 i7$5"o
Gurruchaga — Adriano . . 4G I5$8ób
Adriano — Leceta ., ¦ .15 l6$ooo
Leceta — Adriano'-.."W*1 V'46 43S7011
Adriano—•'Zalacain t 

'¦':¦ 
.' 

'3*^1 "57Í2n0

Adriano — Leceta .. . , 24 '..C$300
Zalacain — Potonito . . 24 2f>$700
Villabona — Gurruchaga . 45 I3$6ooj
Gurruchaga — Villabona . 34 r.3$7«> J

5. Felix Líbano, Tristcsse 111, romance
sans paroles, pela harpista senhorita
Thcrezina Tedeschi,

O a) L. W. Beethoven, Romance em Fa
maior; b) Yeno llubay, llumlanzo Ba-
laton, secnes de la czardas), violino,
sr. Atlilio Bruni.

7. A. Zamara (Vcrdí), Grande Duetto
da opera " Riguletto", para harpas,
senhoritas Thcrezina Tedeschi e Maria
de Lourdes Paiva.

8. a) A. Moffal, La Zingara (dansc ca
racteristique); b) G. Michiels, Czar-
das N. 1 (sur les aires natidneaux hon-
grois), violino, pela menina Elena Ci-
glioni.

9. Gustav Hóllaender, Concert Polonaisc
(primeira execução), sr. Amato Luigi.

0. F. G. ilandel, Celebre Largo, para 2
harpas, senhoritas Theresina Tedeschi
c Maria de Lourdes Paiva — Harmo-
nium e violinos; primeiros: Luigi Ama-
to, J. Ferroni, B. Krauer, Attilio Bru-
ni, Fioravanti Coinehale, «A. Cigiioni,
J. Brcssan. Fábio Maràsco, Alfredo
Calcina. Segundos: senhoritas Elena
Cigiioni, Maria Loureiro, Maria Jorge,
Emma Berra, srs. João Machado, Ho-
racio Barbosa, José Barbosa, Rcynaldo
Dicrbergcr, João R. Abilio, Emilio Mo-
naco, José M. Telles.

Segunda parle
1. Kalliwoda, «Andantc cantabile varialo,

violino, senhorita M. Jorge.
2. Liszt, Rhapsodie Hongroisc, para pia-

110, a 4 mãos, senhorita Inhcz Amadei
e maestro Belardi.

3. a) P. Sarasate, Miramar Zortzigo; b)
C. Bachmann, Rapsodic Tzigane, vio-
lino, sr. Rodolpho Krauer Júnior.

4. L. W. Beethoven, Fcuillc d'Albliin
(Elise), piano, senhorita J. Corrêa.

5. a) Stepan Esipoff, Melancolia 11. 2; b)
W. Hcriley, Moto perpetuo 11. 1, (Pri-

. meira execução), sr. José Barbosa.
6. René Ortmans, Zingarcsca, violino, sr.

Armando Cigiioni.
7. Feli.x Godefroid, La dansc des sylphcs,

para harpa, senhorita Maria de Lour-
des Paiva.

8. R. Ortmans, Concertino, violino, sr.
José Brcssan.

9. J. Ncury, Divertissenicnt, Polonaisc de
Concert, violino, sr. Fábio Marasca.

O TREM RÁPIDO CIIOCA-SE COM UM
TREM DE CARGA, NA ESTAÇÃO
DE EUGÊNIO DI'; MKLLO, FICAN-
DO UM FOCUISTA GRAVEMENTE
FERIDO - CONSTA QUE O DE-
SASTRE FOI PROPOSITAL

S. JOSE'; 21 — O rápido, que parte da-
qui ás o horas c 23 minutos, guiado pelo
machinista .Antônio de Carvalho Sobrinho,
machina numero 304, foi de encontro a um
trem dc carga, machina numero 0y3, dei-
xando cm pedaços os vagões do referido
trem.

O desastre deu-se na estação clc Eugcnio
de Mello, sahindo ferido gravemente o fo-
gr.ista do rápido. Morreram quasi todos oí
porcos que eram transportados 110 trem de
carga.

O ferido chama-se Francisco Pires e tem
23 annos de edade.

«A causa do desastre foi o guarda-chaves
ter feito unia manobra errada, indo o rapi-
do chocar com os últimos vagões do trem
dc carga, que estava parado naquèlla esta-

O ferimento do foguista Francisco Pires,
foi devido a que quando viu que o rápido
tomou a linha errada, saltou fora da sua
machina, indo bater numas pedras.

Acha-se na Santa Casa desla cidade, sob
05 cuidados do sr. dr. Nelson d'.Avilla, sen-
do tratado com muitos carinhos.

O rápido seguiu o seu destino, lendo o
seu machinista ficado levemente ferido.

Para o local do desastre seguiram diver-
sos automóveis, com soldados, c os srs. drs.
Nelson d'Avila, Gabriel Chaves, delegado de
policia, e o pharmaceutico da Santa Casa,
levando grande quantidade de remédios.

Estivemos 110 local do desastre.

Segundo as informações que colhemos,
consta ler sido o facto proposital.

Nesia cidade causou grande pânico a oc*
correncia, visto terem para aqui passado uin
telegramma dizendo haver grande numera
de morlos c feridos.

A's n horas, o dr. Gabriel Chaves, dele-
gado de policia de S. José dos Campos, com-
municou ao sr. dr. Eloy Chaves, secretario
da Justiça c da Segurança Publica, ter ha-
vido um encontro de trens na eslação de
Eugênio dc Mello, na Estrada dc' Ferra
Central do Brasil.

Accrescentavá essa autoridade que seguiu
para o local cm companbia de um medico.

A's 13.horas, já dc Eugênio de Mello, 1
dr. Gabriel Chaves transmittia ao sr. dr,
Eloy Chaves o seguinte tclcgramnia:" Estou chegando á estação dc Eugênio
dc Mello, local do desastre.

O encontro foi ás 9.40, entre o trem ra-
pido c um trem de carga.

Fiz seguir para S. José, afim dc ser sub-
riíettido a exame de corpo de delicto, um
foguista do trem rápido, gravemente con-
tiuidido.

Estou examinando o local c tomando 33
declarações dos empregados que presencia-
ram o encon Iro.

Não ha outros feridos, constando somem
t: ter seguido para S. Paulo, levemente con*
fundido, o machinista do Irem dc carga:;,
Respeitosas saudações. — (a) Gabriel Cha-
ves, delegado d«; policia."
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Serviço especial do "Correio", da Agencia Americana e da Havas

INTER10R

Tentativa de morte
O correupondente do "Correio Paulis-

tano" era Barretos é aggredido
a bofetadas e alvejado a
tiro pelas costis, ficando

gravemente ferido

Chroniea
Sportiva
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OüiilüíÉÈIlIS
NO REINO DA BÉLGICA

O SEÜ AUGMENTO^ PROGRESSIVO
Notas interessantes

TURF
¦PAULISTANO

BARRETOS, 21 — O sr. Joaquim Cortez
Rennó Ferreira, activo e dedicado corres
pondenle do "Correio Paulistano" nesta
cidade, foi hontem, ás 23 horas, victima d?
uma tentativa dc assassinato, recebendo um
tiro dc revólver que o p-rostrou quasi sem
vida.

O caso deu-se assim, secundo informa-
ções que colhi hoje:

Acliava-sc o sr. Cortez 110 Cinema Auro-
ra quando, chamado pelo sr. José Machado
dc Harros, resolveu attendel-o c, appro.xi-
mando-se daquelle, recebeu uma forte bo-
íetada, que o prostrou.

Erguendo-se, o infeliz Cortez sacca do
revólver e desfecha-o contra o sr. Machado,
que, por sua vez, atira tambem, quando
aquelle procurava escapar desta nova ag-
gressão, penetrando a bala pelas costas, in
leressando a medula c intestinos, cahindo
vactima pesadamente, cm frente ao theatro,
emquanto fugia o assassino, livre de um   
flagrante, apesar dc haverem comparecido dc "Rccuerdo"; eslá bom, c deve formar
muitas pessoas do povo. a „,'p . , ., ,. .. .• "Orvicto , cm optimas condições.

JOCKEY CEUB
Com um piogramma dc 7 magníficos pa-

reos, reali-. hoje o Jockey Club Paulista-
no a sua 12.0 corrida, da presente têmpora-
da.

No premio "Animação" "lago II", que
está cm linda forma, deve obter a sua se-
gunda victoria, com facilidade." Thalia ", upoiitamos para a segunda col-
locação; os seus galopes da semana foram
animadores."Campinas", cm regulares condições.

No premio " Consolação" achamos piau-
sivcl a victoria de "Alis Well", que está
em boas condições."lliniou" deve formar a dupla." Gyp ", não gostamos, achamos que ainda
não está cm boa forma." Biscaia", em condições regulares."Jonet", fora do parco."Vandéa", em periodo de melhoras, pódc
fazer algum estrago."Rccuerdo" está tinindo; apontamos co-
mo vencedor."Quo Vadis?", trabalhou bem; tem mui-
ta chance."Arlanza", no mesmo estado cm que ob-
teve a sua victoria."Confiante" é o mais sério adversário

O sr. Cortez, transportado para a sua rc-
sidencia, após o desastre, foi hoje transpor-
lado para o hospital da Santa Casa, onde o
medicaram os srs. drs. Marcos Martins, Jo-
sé Caldas, Oscar Lisboa c Mariano Dias,
que não puderam fazer a extracção da bala.

O estado do infeliz Cortez, no momento
cm que escrevo, é desesperador (22 li. 45),
não havendo a menor esperança de salvar-
sc.

O espirito publico recebeu com funda
emoção a noticia do attentado, não só por-
que se têm repetido aqui scenas como esta,
como porque o infeliz moço cra muito esti-
mado pelas suas cxcellcntcs qualidades de
corac:o, tendo ainda ha poucos dias presta-
do bons serviços como delegado de policia
interino, cm cujo cargo se portou com mui-
ia aetividade.

Tem aqui um irmão, o sr. Joviano Cortez,
director do Posto Zootechnico, e familia
cm S. Bento do Sapucaliy.

São estes os apontamentos que pudemos
colher pessoalmente, pois estivemos com o
próprio Cortez, no hospital.

O sr. José de Barros Machado continua
foragido, e gosa aqui de boa posição na so-
ciedade.

«\ causa do attentado é attríbuida a me-
1 lindrosas ouestões de familia.

" Sòmnambula ",* si se dispuzer a correr,
muito trabalho dará ao " Vermouth", que
está na ponta dos cascos. Este c o nosso pre-
ferido." Vcstal", depois do descanço que teve,
não sabemos bem o seu estado." Czar ", com a raia secca, deve fazer mc-
lhor figura; o seu estado é regular."Zigomar" está tinindo."Camponeza", em boa forma."Corambé", como no domingo."Liüaii", sempro bonita t bem trabalha-
da; é o nosso palpite.

De "Ijla", nada sabemos.
Este é o pareô mais difficil do dia."Engcitada", está linda e tem trabalhado

cm optimas condições."Fatma" é a mais fraca, mas, gosta de
distancias grandes."Sorette", como na ultima corrida."Ophelia" tem melhorado muito.

"Morgadinha" trabalhou bem, e a vence-
dora muito tem que correr para batelra.

No ultimo pareô, a favorita "Sans Des-
sous" está em bom «estado.

"Nacional" parece um tanto indisposto,
quando o vimos."Cattete", como sempre."O. Boy", melhorando dia a dia. Bem re-
guiar. ,

Com relação a nossa ultima noticia sobre
o cavallo "Confiante", que nenhum empe-1 nho de Tictoría faria no pareô * Suoplemea-

Segundo as informações prestadas pelo
commissario do Estado, sr. dr. Hernani da
Silva Pereira, de accordo com o questio-
nario formulado c enviado pela Directoria
de Industria e Commercio da Secretaria da
Agricultura an Commissario Ccral do Es-
tado em Bruxellas, enorme Incremento tem
tido o commercio da banana nesse pequeno
reino, que ainda não conta 7 milhões de
habitantes. Basta dizer que a importação,
que cra apenas de 48-1*333 kilogrammas no
valor dc 269.529 francos cm 1911, elevou-
sc a 828.75C kilos no valor de 461.247 fran-
cos cm 1912 c a 2.118.403 valendo 1.178.889
francos cm 1913.

Em 1913 essa importação leve as seguin-
tes procedências: Congo Belga, 643 kilos;
Fiança, 12.267; Inglaterra, 1.400.804 kilos;
Canárias c outros paizes, 704.689.

As bananas importadas são transportadas
em eiigradados, nos navios que não dispõem
dc installações frigoríficas apropriadas, c
é sobretudo das Canárias que ellas são as-
sim expedidas. Os cachos são envolvidos
em algodão c palha e fixados, presos na

parte superior do engradado pela parte su-
nerior do talo. Nos navios arranjados es-

pccialmcnte, e dispondo dc installações fri-
gori ficas, como é o caso nos que fazem o
serviço entre a Inglaterra e as Antilhas e
America Central, os cachos de bananas vem
dependurados em prateleiras superpostas.

O consumo animal, na Bélgica, foi dc
2.113.912 kilogrammas cm 1913, pois, si o
reino neste exercicio importou 2.118.403 ki-
logramnias, exportou desta quantidade
2.491 kilogrammas para alguns dos pro-
prios paizes dc origem, sendo 149 kilogram-
mas para a França c 2.342 kilogrammas pa-
ra outros paizes.

As bananas sio vendidas, a partir dc
1912, directamente pelos importadores-aos
negociantes por atacadp. Antes, o eram cm
leilões, cm hasta publica, nos mercados prin-
cipaes. São estes os preços: de 20 a 60 cen-
timos (120 a 360 réis) o kilogramma, cm

grosso, isto é, do importador aos negocian-
tes por atacado; de 5 a 15 centimos (30a90
réis) por banana, no varejo.

Não ha na Bélgica uma só fabrica de fa-
rinha de banana. Houve algumas tentati-
vas, que não' deram resultados satisfacto-
rio».

O consumo de doces dc banana e de ua-
nanas seccas é ainda muitd reduzido.

Os direitos aduaneiros ^obre a banana
fiesca são de 5 francos por cem kilos.

S. Paulo poderá fomentar o commercio
da bacana com a Bélgica, uma vez que
adopte os meios de transporte d* acon-
dicionamento indicados, e que se esforce pa-
ra que o preço não se eleve muito cm San-
tos e para que a lavoura introduza novas
variedades que possam produzir «chos
eguau aos que procedem das Canárias e de
outros paizes, os quaet tém sempre de «o
a 200 bananas.

Santos
MOVIMENTO DO PORTO

SANTOS, 21 — O movimento do porto
hoje foi o seguinte:

Entradas:
Italiano "Indiana", procedente de Bue-

nos Aires, com 39 passageiros para este
porto c 265 em transito;

nacional "Sirio", procedente dc Monte-
vidéo e escalas, com 15 psasageiros para cs-
te porto c 55 cm transito.

«•Sabidas:
Nacional "Sirio", para o Rio de Janeiro;

carga vários generos;
italiano " Indiana", para Gênova e esca-

las, carga café;
allemão "Christian X", para o Rio Gran-

dc do Sul c escalas, cm transito ;
allemão "Macedonia", para o Rio Gran-

dc do Sul, cm transito.
ENTERRO

SANTOS, 21 — Realizou-se hoie, ás 10
lioras, 11a nccropole do Paquetá, o enterro
da sra. d. Euphrasia Maria da Conceição,
fallecida hontem cm quarto particular da
Santa Casa.

O acompanhamento foi numeroso e sobre
o ataude íoram depositadas muitas coroas.

ALFÂNDEGA
SANTOS, 21 — O sr. Erancisco Lourcn-

ço de Freitas, thesoureiro da Alfândega,
por determinação do sr. coronel Turibio
Guerra, inspector cm commissão, remetteu
hoje á agencia do Banco do Brasil, nesta ci-
dade, a importância de 160:000$, po^ conta
do saldo do exercicio corrente, existente
nos cofres.

MUSICA NO JARDIM
S.A-NTOS, 21 — A banda do Corpo dc

Bombeiros, sob a regência do maestro te-
nente Patricio Soares, realiza amanhã, das
19 ás 21 horas, no jardim da praça Mauá,
um esplendido concerto publico, executan-
do um escolhido programma.

COLONL\L PORTUGUEZA
SANTOS, 21 — Conforme noticiámos,

realizou-se hoje na sede social desta synipa-
ihica sociedade mais uma animada soirée
dançante, que se prolongou até ás 4 horas
da manhã.

A sua directoria foi muito gentil para
com todos 03 seus convidados. -

BAGAMENTO AUTORIZADO
SANTOS, 21—O prefeito municipal au-

torizou o pagamento de 122$ ao capitão Eu-
genio José Basilio, çscievcnte da policia
central.

IMMIGRANTES
SANTOS, ài •— Para a lavoura do inte-

rior do Estado chegaram hoje a este porto
38 immigrantes pelo "Indiana" e 10 pelo" Sirio", que, para o hospedaria dessa ca-
pitai, seguiram no trem das 15 horas e 40
minutos. '-.* .•¦ *,

Amanhã são esperados 52 pelo 'Konig
Wilhelm II" e 37 pelo "Leon XIII", iam-
bem destinados a lavoura do Estado.

Campinas
CICERO M.\RQUES

CAMPINAS, 2t — Amanhã, ás 15 ho-
ras, o arrojado aviador Cicero Marques
dará um espectaculo de aviação no Hippo-
dromo Campineiro, transportando um pas-
sageiro em seu monopiano Blériot.

DE REGRESSO
CAMPINAS, 21 — Regressou de sua

viagem ao Rio, o dr. «\ntonio Nogueira
Penido, inspector geral da Companhia'Mo-
gyana.

CENTRO S. JOSE'
CAMPINAS, 21 — AmanhS, ás 14 ho-

ras, realiza-se na Cathedral, a assembléa
geral extraordinária do Centro Operário S.
José, afim de tratar da reforma dos esta-
tutos.

DE VIAGEM
CAMPINAS, 21 — Em carro reservado,

ligado ao rápido da Companhia Mogyana,
seguiu hoje para Cravinhos o coronel Ma-
nuel de iforaes, director daquella empre-
sa.

CONTRA A MOGYANA -- '3 
ACÇOES

DE INDE.MN1ZAÇ0ES
CAMPINAS, 21 — Na audiência de ho-

jc,.do sr. juiz dc direito da primeira vara,
foram propostas tres acções dc indemniza-
ções, 110 total de 500 contos, a saber:

1) — Pelo dr. Lucio Peixoto, como pro-
curador de José Demelrio Vieira, na im-
portancia dc 100 contos, pela morte de sua
filha Francisca Rosa, dc 14 annos de cda-
clc, victimada no desastre oceorrido em 9
dc fevereiro de 1913, entre as estações da
Canoas e Mococa. . •

2) — Pelo dr. Plinio Barreto, cm nome
da viuva e filhos de Felippe Honorio dos
Santos, na importância dc 150 contos, vi-
ctinias do desastre oceorrido em 2 dc no-
vembro, entre as estações dc Cravinhos e
lluenopolis.

3) — Pelo mesmo advogado, como pro-
curador da viuva c filhos de Domingos
Fiori, ex-negociante cm S. Simão, no valor
dc 350 contos, pela morte do mesmo, qccor-
rida lambem no desastre de Cravinhos.

CONCERTO
CAMPINAS, 21 - A banda Italo-Bra-

sileira fará amanhã, á noite, um concerto
no jardim da praça Carlos Gomes.

JUROS
CAMPINAS, 21 — O Thesouro Muni-

cipal pagou hoje a quantia de 492^000, dc
juros do empréstimo dc 5.500 contos.

MULTA
CAMPINAS, 21 — Foi multado em 50?,

o proprietário do atuomovel n. 3, por ex-
cesso de velocidade.

• REUNIÃO DE CREDORES
CAMPINAS, 21 — Na reunião dos cre-

| dores de Augusto de Lcy, hoje realizada,
pelo fallido foi offerecida c acceita uma
proposta de concordata.

"A TARDE"
CAMPINAS, 21 — Circulou hoje o ves_«

pertino 
"A Tarde", cuja redacção está

confiada ao dr. Ernesto Kulhmaiin.
PARA S. PAULO

CAMPINAS, 21 — Pelo primeiro trerj
seguiram hoje para essa capital os drs. «\n-.
tonio Lobo e Arthur Bertlict.

ASSEMBLEW
CAMPINAS, 21 — Rcaliza-sc amanha,

ás 15 horas, a assembléa geral dos sócios
do Centro Monarehieo Portuguez,

INSPECTOR ESCOLAR
CAMPINAS, 21 — Está na cidade o sr,

Carlos Gallet, inspector escolar.
ASSALTO A UM BANCO

CAMPINAS, 21 — Foi remettido hoje
para S. Paulo o cofre forte do Banco Ita*-
lo Belga, que ha cerca de um mez, foi fu-
rado com broca pelos ladrões que assalta-
ram essa casa de credito.

DONATIVOS
CAMPINAS, 21 — A' Conferência ds

S. Vicente de Paulo dc Santa Cruz, o sr^
Ângelo Botêllo fez o donativo dc um siç-:
co dc feijão'c um de farinha de mandioca,

ACCIDENTE
CAMPINAS, 21 — Hoje, ás 9 horas, ni

rua da Conceição, o animal da carrocinh^
de leite n. 1.097, guiada por Adão Camar*
go, disparou.

O cocheiro foi cuspido ao_ solo, recebea*
do' ferimentos na perna direita.

EXAME DE LEITE
CAMPINAS, 21 — Pelos fiscaei té

hoje examinado o leite trazido A çldad(
por 75 vendedores ambulantes.

PREFEITURA
CAMPINAS, 31 — Nâo houve hoje de*

pacho pa Prefeitura, por estar ausentç jf
chefe do executivo municipal. fiJ

BANCO DE CUSTEIO
CAMPINAS, 21 — O» syndico» da

sa falllda do Banco de Custeio Rural 1
birara hoje em cartório a relaçio dps
dores do mesmo.

IMMIGRANTES
CAMPINAS, ai — Passaram

esta ddade com destino ás fazendas
terior, 122 itmnlgrantet, sendo .
linha Paulista e 50 P"a • Mogyana.

AUDIÊNCIA

•boja MÉ
das do itrf
72 para f
gyana.

CAMPINAS^ãi H Realliou-se boje ¦
I audiência do dr. Juiz de («Mo .da Pjae*

ra vara.
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Orlandia
* PROMOTOR PUBLICO

, ORLANDIA, 21 — O dr, Carlos, Carnei-
Vo Santiago, digno promotor publjçò, da
tomarei, qúe, poi* motivo do saúde, in!"'-
romperá, por oito dias, o exercício daquelle
largo, reassumiu-o no dia 18 do correnle.
FALLENCIA DO RANÇO C ¦.

DE CUSTEIO RURAL

ORLANDIA'. 21 — Os syndicos da mas-
ia fallida do Banco dc Custeio Rural de
Drlandia eslão distribuindo circtiiatea aos
>c>pcclivos accionistas, convidando-os a 111-
íegralizarein, ali o dia 5 do próximo mez tle
abril, as suas acções, sendo intenção dos
syndicos, lançando mão dessa medida for-
tieccrem elemento á Direciona daquelle es-
tabclecimenlo. para esla. na primeira as-
sembléa de credores, offerecer a estes uma

proposta dc liquidação mediante o paga-
menlo dc 50 o]o, á vista, dc todo o seu pas-
sivo, ,. ,

Aos accionistas. pois. convém satisfazer
amigavelmente a esse appello dos syndicos.
evitando, assim, que taes pagamentos se-

jam exigidos, na forma da lei dc fallcncias,
por acção executiva.

DE MUDANÇA
ORLANDIA, 21 — Acompanhado dc

sua exma. familia. seguiu para Ituverava;
transferido para alli a sua residência dc-
íinitiva*. o sr. Durval Barbosa, recenlemen-
te nomeado secrelario e thesoureiro da Ca-
-nara Municipal daquella localidade.

PARA S. PAULO

ORLANDIA. 21 — Estão nessa capital,

para onde seguiram uo principio da sem.-.-
na o sr. José Aurélio da Silva, director
thesoureiro do Banco dc Custeio Rural, que
foi tratar de negócios que se prendem a

r<r',e estabelecimento dc credito; o revmo.

padre Francisco Xavier dc Pc-rctli. vigário
da parochia. que foi fazer acquisição de

nma imagem para a egreja matriz .desta
cidade; c o coronel Francisco Orlando Dl-
niz Junqueira, este ultimo em visita ao seu

amigo, coronel João Guimarães, que se

acha gravemente enfermo.

Santo A, da Alegria
• FALLECIMENTO

SANTO ANTÔNIO DA 
'ALEGRIA. 

21
Falleceu na fazenda dos Pinheiros, deste

munieipio, a exma. sra. d. Marianna Rosa
«ie Assis.

A finada, que pertencia a uma das inais
distiuctas famílias desta cidade, era irmã
alo influente chefe político deste munieipio.
sr. coronel José Caetano de Assis.

A Camara Municipal, por proposta Ac,
vereador sr. capitão Antônio de Sousa Viei-
ra. fez lançar cm acta um voto dc pesar
pelo íajlecimcnto da virtuosa senhora, sen-
.lo cm seguida suspensos os seus traba-
lhos.

O enterro realizou-se com enorme acom-
pánliámeritó de amigos ala familia.

Na egreja parochial foi feila a encom-
menalação solenne pelo vigário Agostinho
Filizoia, que acompanhou o feretro ao cc-
1'jiiterio.

SEMANA SANTA
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA, 21

O incançavel vigário dpsla parochia, de
accónlo com diversos catholicos desta ci-
dade. está providenciando para que a festa
da Semana Santa, como no anno passado,
se realize com o esplendor próprio de sen
culto.

Fiipapépa
VISITA AO S. ti, JESUS

P1RAP0'RA, 21 — Visitaram o S. 13,
fosua dc rirapúia. duranle o periodo dc ia

15, :>(io romeiro", vindos de diversos pontos
do Estado,

SUÜ-PREFEiTURA
. .PIRAI'0'RA, .21 — O povo desla villa

acha-se satisfeito com o sub-prcícilo munici-
pai, sr. Avelino Quintino de Oliveira Sobri-
nho e representante na politica nesta lucali-
dade, do prestigioso chefe politico do muni-
cipio de .Parnahyba, sr. major João Alves
de Siqueira Casiro.

MELHORAMENTOS
PIR.\PO'RA, 2t — Por ordem do sul)-

prefeito, estão sendo executados ccrtos_ me-
ílioramentos, como sejam a rcconslrucção dc
chafariz, aiigir.ento de lampeões na illumina-
ção publica, limpeza nas ruas, etc.

Itú
FKSTA 1)E S. JOSE*

ITU", 21 — Precedida dc um triduo que
leve seu inicio no dia 16, realizou-se hon-
lem. na egreja dn Bom Jesus, a festa dc o.

José, constando de missa e cominunhão ge-
ral, ás 7 c meia, c a tarde, sermão e bençam
solenne.

SEMANA SANTA
ITU', 21 — Alem do revmo. monsenhor

Ezcchias Gnlvão da Fontoura, pregará por
oceasião da Semana Santa, o notável orador
sagrado, rcvnio. conego Virgilio Morato dc
Andrade, que actualmente aqui se acha resi-
dindo.

CINEMA PARQUE
ITU- 21 — Neste salão trabalhou honlem

o grupo infantil do Bijou Cinema, do Salto,
do qual fazem parle as graciosas meninas,
Laurinda. Gloria, Maria e Palmyra Lopes,
Eliza Salsiani e Maria Pettcna.

As galantes meninas cantaram varias can-

çotíctas, recebendo da platéa grandes ap-
platisos, especialmente a menina Laurinda
Lopes, que foi muito vitoriada, sendo força-
da, 11 pedido, a repelir alguns dos seus nu-
meros.

Ao finalizar o tango Jocotó, a empresa do
Parque oifereceu-lhe mimosos ramalhetes
de flores naturaes.

O producto do espectaculo reverteu cm
beneficio das solcnnidades da Scritana San-
ta, e a concorrência foi regular.

Itaberá'

Cunha
ENFERMO

CUNHA, ai
por alguns dias, a interessante Cecilia, alu-
mna do grupo escolar "Dr. Casemiro da
Rocha". c filha do sr. major João Olym-
pio Rodrigues de Andrade, prefeito muni-
cipal.

FKSTA DE S. JOSE'
CUNHA, 21 — Grande numero de ro-

meiros passa a todo o momento cm deman-
da da capella de S. José, no aprazível bair-
ro da Boa Vista, onde sc realiza a festa
de S. Jcsé.¦ Hoje pela manhã, seguiu para aquelle
bairro a banda musica! "Immaculada Cdií-
ceição "i bem como a orchestra dirigida pe-
lo sr. Antonio Moreira, afim de lomar par-
lc na missa que, cm louvor dc S. José, será
cantada alli.

A* tarde haverá procissão, ladainha, lei-
lão c bcrizinicntó do novo puchado feito
contíguo á capella.

PROMOTOR PUBLICO
CUNHA, 21 — Procedente da Capita!

Federal, onde esteve" em goso de licença e
acompanhado de sua exma. esposa, acha-
se na cidade o sr. dr. Adriano de Mcndon-
ça, filho do finado marechal Bcliarmino de
Mendonça, e promotor publico dc Cunha.

MACI 11 NAS AGRICOLÁS
ITABERÁ', "1 — Esteve durante alguns

dias nesta cidade o sr. Jayme W, Seawri-
glit, ãrador pratico du Inspectoria Agri-
cola Federal nesle Estado, (tue veiu a pe-
dido do capitão Antonio D. B, Prestes, pre-
sidente da Commissão do Agricultura, lo-
cul, ministrar o ensino pratico do empre-
go de diversas machinas agrícolas, ronict-
ticias pela allüfllda inspectoria.

Durante a estaria daquelle funccionario
nesta, foram feitas diversas experiências,
assistidas por grande numero de lavrado-
res, negociantes, etc.

FALLECIMENTO
ITABÉRA', 21 — Apôs pertinaz moléstia

quo o prendeu ao leito por muitos dias,
falleceu no dia 17 do corrente, o tenente*
Flavio Rodrigues Simões, descendente da
antiga familia Simões, fundadora destn lo-
c a.liflade.

O tenente Flavio, apesar deAnoço, já ha-
via exercido diversos cargos de nomeagão
do governo e dc eleição popular, tendo ní-
do o chefe do poder executivo do muni-
cipio no anno de 1301. A sua morte íoi_
niuito scntiiia, tendo comparecido ao en-

Tem estado enferma, yà j terro grande numero de pessoas de todas
as classes sociaes, usando da palavra, 110
momento de baixar o corpo íi sepultura,
o major Plueldino da Veiga c Sousa, que,
eni sentidas phrases, fez o panegirlco do
morto.

VISITA PASTORAL
ITABERÁ', 21 — E" esperada nesta ci-

dade, no dia áá de abril; próximo, a visita
pastoral do exmo. sr. híspo desta diocese.
O revmo. padre Manuol J. Domingues, zè-
loso vigário da parochia, multo tem tra-
balhado pura fazer uma condigna recepção
ao sr. bispo ou ao seu representante.

LIMPEZA DE PREDIOS
ITABERÁ', 21 — Devido as providencia)!

do sr. prefeito municipal combinadas com
as determinações do fiscal "sanitário,

acham-so bastante adeantados os serviços
de iimpesa dos prédios desla cidade. A
Camara Municipal, em sessão de 15 do
corrento, attendendo a boa vontade dos srs.
proprietários e .1 falta dc operários, re-
solveu prorogar por GO dius o praso para
conclusão dos referidos serviços.

VISITA VS OBUAlrt DO! DUPLICAÇÃO
PAU LINHAS DA CENTRAL

HIO, 21 — O r.\ presidenie d'l Republi-
ca descera, do Petropolis nu praixlmn sp-
giiiKln-fclia, em carro especial ligado ao
Irem dns 1 e nii, afim de vlsltrir as obrns
do duplicação day HnhOS «lu estrada dc
Forró Oontra! do Brusil, na Berra do Mar.

Após a visita, o maroòhal Hermes dever*.
rcgroRÊiii' íiriuella cidade, pelo Irem dan
10 o 20,

C!ENEI*AL BAPTISTA FF.ANCO
RIO, 21 — O general Baptista Franco,

parte para a Europa lia próxima oc-gunda-
feira, no paquete "Hluclier", devendo em-
barcar na praça Mu uti fia 10 horas.

INSPECTORIA DO ARSENAL DA
MARINHA

RIO, 21 — O capitão de mar e guerra
Saddoelc de Sã, inspector Interino do Ar-
sennl de Marinha, escolheu pnra assistente
o primeiro-teiiente Saddoelc de Freitas, c
para seu ajudante dc ordens, o primeiro-
tenenlo Álvaro Ferreira Pinto, «iuo nusti-
irilu o cargo de vlóo-lnspbctor dp mesmn
Arsenal.
BANQUETE DE DESPEDIDA AO DR.

BARROS MOREIRA
RIO, 21 — O r,r. Edtvin Morgan, emhai-

xador americano, offereceu honlem np Club
Central um banquete de despedida ao dr.
P.avros Moreira, ininislro do llrasil na liei-
gica, que parle para a Europa no dia 23, ,1
bordo d.) paquete "Hluclier".

Tomaram parte 110 banquete 05 srs. dr.
Barro:; Moreira, senhora e filhas; Edwiri
Morgan, Delcòigne, ministro da Bélgica e
senhora, Bliller Wright, 1.0 secretario- da
embaixada, capilão Johnson, addido militar
da embaixada, sr. Lçoricr Rybcra, secreta-
rio particular, dr. Lafayctlc dc Carvalho
Silva, official de gabinete do ministro do
Exterior, c senhora; secretario da legação
da Allemanha, Eduardo Ruiz, encarregado
dos negócios do Chile; Caslancda, crienrre-
gado dos negócios du México; sr. Parsifal
Fíirqhiiar c seu secrelario Addisor; Ale-
xandre Mackenzie, senhora c filhos; Nor-
niann ll.-iinc Irmã, Samuel dc Sousa Leão,
Gracéi Irmã, Antônio S- Clemente, Victor
Ferreira Cunha, Htiiitrcss c senhora c dr.
Barbosa Ayres.

INCENDIO
RIO, 21 — Honlem, ás 13 hor.-.-,, quando

se recolhia á sua casa em Campo Grande,
ao passar pela rua Tenente-coroTièl Agos-
linho, o sr. João Baptisia da Silva percebeu
que na casa 11. .|i havia fogo.

Inâinediatamenfc correu para avisar a po-
licia, que chamou os bombeiros du estação
Lauro Muller.

Devido á distancia a percorrer, ns bom-
beires chegaram com demora, dc sorte que
o predio ficou completamente destruído; ní.y
escapando á fúria das chammas.

Na casa incendiada cra estabelecida a fir-
ma Gomes Vianna e Companhia, que alli ti-
uba um armarinho.

¦ O negocio estava seguro em 10 conlos na
Companhia Confiança.

Os negociantes informaram á policia le-
rem um'stock de 20 contos, cm mercadorias.

A policia abriu um inquérito para apurar
as causas do incêndio, détendo os donos da
casa para averiguações.

CAIXA DE CONVERSÃO
RIO, 21 — Foi o seguinte o movimento

na Caixa de Conversão:
— N-íííi hoiive 'entradas.
Sabidas, libras .

The-

11(5-934
17.100
2.320

I.ÍO.(XX)
23.l.729:0Ò.|'f(-43

if>,3.»77ú$oiCi*""-|.o(i5:920$ooo

3:520?«J5!>
A POSSE DÓ CHF.EE DO ESTADO

MAIOR. DA ARMADA
RIO, 21 — Tomou hoje posse do cargo

de chefe do Eslado Maior da Armada o
vice-almirante Gustavo Garnier.

Ao chegar aquelle departamento, no cáes
dos Mineiros,, foi recebido pelo almirante
llaptista Franco, seu antecessor, acompa-

Francos .' .' . ,
Marcos . ' ' '. .
Dollars . .* . .
Ouro em ' deposito
Responsabilidade' do

souro. . '. .
Notas em circulação
Moeda subsidiaria .

toda a oficialidade do Estado

<Du.PFalin.ho
FESTA RELIGIOSA

CURRAL1NHO, 21 — Esteve imponente
a festa da collocaçâo da Cruz na cupola da
neva matriz.

Estrcou-se nesse dia a nova banda de mu-
tica local.

ESCOLA
CÜRRALINHÒ, 21 — Matricularam-se

na 2.a escola do sexo feminino, dirigida pe-
la professora d. Alice Alayde dc Almeida,
recentemente nomeada para esla cidade, 46
alumrias, deixando de matricularem 16 por
absoluta falta dc espaço no predio oude
funcciona a aula actualmente.

REGISTO CIVIL
CURRALIXHO, 21 — O movimento do

registo civil desta cidade, durante o mez
de fevereiro findo, foi o seguinte:

Nascimentos, do sexo feminino, 16; mas-
culinòs, 15; tolal, 31.

Óbitos, 23. Casamentos, 16.
VIA SACRA

CURRALIXHO. 21 - Com bastante
.•oncorrencia tem havido os exercicios da
Via Sacra. 11.1 matriz desta cidade, pregando
após os actos o revmo. frei Domingos Sc-
guradò, vigário da parochia.

UNHA DE AUTOMÓVEIS
CUKÜAL1NI10. 21 — Uma importante

empresa da capital eslá envidando esforços
para a creação de uma linha de automóveis,
que partindo de Tiracaia, venha a esta lo-
calidade.

NOVO PREDIO
CURRAI.INHO, 2t — Transferiu sua re-

sidencia para o predio completamente rcfo_r-
mado do largo da Matriz o sr. coronel João
Ei nesto Figueiredo, prestigioso chefe da
politica local.

Natividado
PARTICIPAÇÃO DE CASAMENTO
NÁTIVIDADE, 21 — O sr. Aureliano

Alves Pinhal, professor substituto da l.a
tscola desta localidade, particiixiu ao cor-
rtspondente do "Correio Paulistano" sen
tontracto de casamento com a gentil senho-
rita Benedicta Maria de Jesus, dilecta filha
do sr. Manuel Antunes/dos Santos.

ANNIVERSARIÓ
NÁTIVIDADE, 21 — Completou mais

um anno de existência o sr. Juvenal Pinhal,
filho do sr. Láudelino A. Pinhal, digno
funccionario municipal.

HOSPEDES E VIAJANTES
NÁTIVIDADE, 21 — Estiveram nesta

localidade os srs. dr. Huascar Pereira, en-
pinheiro chefe deste districto; Mauro Ma-
«testa e Phclippe Burza, gerentes da Comp.
Jjinger Scwing. Machine; Manuel Vaz da
EUva, sócio solidário, da acreditada casa
commercial dos srs. M. Silra c Comp., de
Taubaté; Qui rico Assolini, negociante na
mesma cidade

Procedentes de Rcdempçâo, lambem
aqui «tiveram os srs. José Abrão e Calix-
to Abrão.

Seguiu á passeio, para a vizinha villa
de Carraguatatuba, o sr. João Ebrain, filho
do capitão Abilio Ebrain, negaxiaute desta
piaça.

PRISÕES
NÁTIVIDADE, 21 — Foram presos e re-

colhidos ao Xadrez, por ordem do sr. de-
legado de policia em exercicio, por se acha-
rem bastante alcoolizados, cs individuos, de
nome Francisco Ubatutano, Antonio Lei-
te e Joio Manuel da Costa, vulgo "João
Pitcniça ".

Tayuva
EGREJA

TAYUVA, 21 — JII estd quasi conclui-
do o xn.Hgefetpsò templo cuthoiico aapii cri-
gido, graças uos ingentes esforços do nosso
querido vigário, padre Augusto César Paes,

INDUSTRIA PASTORIL
TAYUVA, 21 — Enormes tüm sido nqui

os prejuízos causados pela poste denomi-
nnda "Carbúnculo Symptomatico" que esta
grassando actualmente.

A lavoura de cereaes estíi. sendo tnmbem
niuito da nulificada pela praga da largjita
"Reinigia".

IMPRENSA
TAYUVA, 21 — Por iniciativa do fas-

lejudo jornalista sr, Lindolpho Maia, te-
remos brevemente aqui um jornal que scif-
publicado bl-semanalménte.

GABINETE DENTÁRIO
TAYUVA, 21 — ínstalloü nqui um bem

montado gabinete o lmbil eirurgüáo dentis-
ta, bí, Mozart Gui-gel Acalente.

Mogy~mii»im
MAIS PRÉDIOS

MÓGT-MIRIM, 21 — O sr. Attilio Fo-
rezuttl, nogoclanto aqui residente, vae con-
strúlr mais dois prédios fi. rua Dr. José
Alves.

Continua aqui a falta de prédios, razíio
pela qual os proprietários de terrenos 

"mi-

tando o exemplo desse negociante, vüo lui-
ciar dentro em breve varias construcçòes.

progresso Local
MOÜY-JIIKIM, 21 — Mau grado a cam-

panha movida pela imprenBa npposicionis-
ta local, esta cidade continua em franco
desenvolvimento. Mogy-mirim, a velha cl-
dade d'Oeste, nüo sentiu os effeitos dn
criso e assim 6 que não Iol registada acjul
fallencia nlguma.

FALLECIMENTO
MOGY-MIRIM, 21 — Falleceu hontem,

& tarde, nesta cidade, a sra. d. Amclia dc
Mattos Qulla, viuva do sr. Cureino Anto-
nio das Chagas Quito, e irmão dos srs. Ve-
dro Paulo de Mattos, advogado do nosso
fCrai, João dc Mattos, Benedicto Adelino
e Arthur de Mattos.

O seu enterro effcctuou-se lioje com
grande acompanhamento.

ENFERMA
MOGY-MIRIM, 21 — Acha-se enferma,

a vencranda sra. d. Maria de Mattos, viuva
do sr. Ignacio de Mattos. -'VK.

Rio de Janeiro
VISITAS AO PRESIDENTE DA REPU-

BLICA
RIO, 21 — Visitaram hoje o sr. presi-

dente da Republica, o senador Gabriel Sal-
(iii'"... o coronel Sampaio Ribeiro e o dr.
Daniel dc Almeida.

O CHEFE DA NAÇÃO -
RIO, 21 — O marechal Hermes, presi--

dente da Republica, deixou hoje o paia-
cio do Cattete, âs 12 e 30. dirigindo-se &
residência do seu filho Manuel Deodoro,
onde almoçou ciu sua companhia.
CONFERÊNCIA COM O PRESIDENTE

DA REPUBLICA
RIO, 21 — O marechal Hermes recebeu

hoje poia manhã o coronel Silva Pessoa,
commar.dantc da Brigada Policial,- o ge-
neral Sousa Aguiar, inspector da S.a rc-
gião militar, major Vieira Pamplona, di-
rector geral dos Telegraphos, coronel Er-
nesto Lírio de Siqueira, director geral «los
Correios, e o tenente Palmyro Serra Fui-
cherio.

nhado dc
Maior.

No salão dc honra, estavam presentes
grande numero de officiaes de todas as
patentes, todos os contra-almiranles e com-
mandantes das divisões navaes.

Chegando ao salão o vice-almirante Gus-
lavo Garnier, acompanhado pelo seu aju-
dante dc ordens, foi dada a ordem Üo dia
pelo 1.0 tenente Alfredo Sinay, ao almiran-
te Baptisia Sranco.

Em seguida, usou da palavra o vicc-al-
mirante Gustavo Garnier, que enalteceu os
serviços prestados pelo seu collega Baptista
Franco, e declarou esperar que todos_ os ca-
maradas o auxiliassem na sua administra-
ção, com a mesma dedicação justamente sa-
lièníada na do seu antecessor.

Os almirantes Gustavo Garnier e Bautis-
ta Pratico foram abraçados por lotlos os
presentes, teudo-;c retirado em seguida.
ESTAÇÕES RAD10GRAP11ICAS DA

MARINHA
RIO, 21 — Dentro dc oito dias, será inau-

punida a nova estação radiographica que a
marinha ínstalloü na fortaleza de Santa
Cruz, em Santa Catharina, que tem a po-
tencia dc 15 kilówãlls.

Além dessa, a marinha está montando
mais duas estações dn mesmo gênero, uma
na Ilha do Governador c outra em Matto
Grosso, as quaes têm a potência de 25 kl-
lõwatts.

AGGRESSÃO
RIO, -u — Esla tarde, nuando conversava

cnm o poeta Emilio de Menezes na Çonfei-
taria Paschoal, íoi o capitão I.uiz Miranda,
ex-intendente municipal, aggredido por um
desordeiro, que o feriu na face com um
box.
ADDIDO MILITAR NA ARGENTINA

RIO, 21 — Cmsta mie será nomeado ad-
dido militar á legação em Buenos Aires o
primeiro tenente Gcnscrico de Vasconcellos.

E'CO DE "UM DRAMA INTIMO"
KIO, 21 — O "Correio da Noito" publi-

ca uni "fàc-aímllo" ilo seguinte carlfio que
lhe foi dirigido:

"Senhores rc-dactores. Cumprimento n
vv. ss. com a mais alta estima.

Não sabendo como lhes agradecer lan-
las finezas, elogios e reclames «iuo tém
feito ao mbu official e nniiiío tenente Pau-
lo do Nascimento Silva, pois, em visla de
tamunhn gratidão, fleae sabendo quo ha-
veis de ser agraciados c recompensados
pelo 0 m|m, systema Caillaux c Calmette.

Certo de que não podeis recusar, lomac
as disposiçÓes particulares.

Vosso amigo e crendo, (a) Cabo Silva. ¦—
Rio, 20 de niar.70 de 1314."

O "Correio" pilhéria o caso c diz que
estíi. a seu inteiro dispor.

Chama a attüancfio dc quem competir.
TENENTE FEUCIANO SODRE"

RIO, 21 — O tenente Feliciano, candi-
dato fi. Tutura presidência do Estado do Rio,
entrou cm convalescença e Irá para Cam-
buquira em abril próximo. /

EXONERAÇÃO
RIO, 21 — Foi exonerado, a pedido, do

cargo de conferonlc de 3.a classe da E. F.
Central do Brasil, o sr. Franciseo Celestino
dc Castro Filho.

CAFE"
RIO, 21 — Foi o seguinte o movimento

hoje neste mercado:
Saccas

Entradas hoje 5.521
Entradas desde l.o do corren-
te  101.528

Entradas desde l.o da julho.. 2.402.**S
Embarcadas hoje 9.056
Embarcadas desde l.o do cor-
rente  121.682

Embarcadas desde l.o de ju-
lh«»  2.234.201

Stock  373.368
Vendas do dia '. 2.600

O mercado esteve frouxo, ao preço dc
7*300.

CAMBIO
RIO. 21 —Cambio de 15 SjS; bancos

extrangeiro5,*.ara o particular 15 23'32;
Banco do Brasil, 16.

ASSUCAR
RIO, 21 — O mercado de assucar es-

teve inactivo.
AI.GODÂO

RIO, 21 — O mercado dc algodão esteve
sustentado, sendo inalterado na praça de
Liverpool.

ALFÂNDEGA
RIO, 21 — A Alfândega desta capital

rende-j hoje ?S3-«Í2$173, sendo cm ouro
62:6221015,

IMMIGRANTES
RIO, 21 — A bordo do pàqticic "Jtaja-

há", seguiram para o Paraná duus familia*
de inimigt-aiiie.-. aystriacos, num lotai tle 12
pessoa?,

PARAS. PAULO
Pelo nocturno de luxo, seguiram mai*.

essa capital os srs.: Pinheiro Uiícolla, Pe.
Ãritbhie Mnlláií) dr. J. A. T.opes Martins,
Francisco Gomes, Antohlò S, Reis c A, Car-
valhai Einia,

Pelo iioclurho dc luxo, seguira mais
os srs,: Pio .losé Ramos. .1. A. de Macedo
Sõnrés. (ir, Elias Mascarenhas, Miguel An-
tonio Bruno, Leopoldo Vianna e D, E. Per-
reira,

NO CATTETE
RIO, 21 — Eoram hoje a palácio, afim

de sc apresentarem ao marechal Hermes,
nrcsjtlentc da Republica, os srs, almirantes
Ga-tnier c Baptista 1'ranço, por ter o pri-
meiro .assumido o crirgo de chefe do eslá-
ilp-màior da armada, c n segundo por haver
deixado o mesmo cargo.
DESPEDIDA DO DR.

BARROS MOREIRA
RIO. 21 — Eoi hoje ao Cadete, afim de

'despédir-sc do sr. marechal Hermes, presi-
denté da Republica, o sr. Barros Moreira,
que sckuc para a Europa.
ALMOÇO OEEERF.CIDO

AO DR.J3ARROS MOREIRA
RT.O, ar—O sr. Lauro Muller, ministro

do Exterior, offereceu no Hotel dos Ex-
biaiígcirõs um almoço de despedida ao dr.
Barros Moreira, que segue para a Europa.

O almoço, oue foi intimo, correu na maior
animação, usando da palavra vários orado-
res^ <|iie desejaram ao sr. Barros Moreira
felicidades durante a sua estadia fora da
pátria,

Entre as pessoas, presentes, iiolamos a
sra. Barros Moreira, senhorita Thereza
Moreira; drs. Raphael Mayrinlc, Lafayctte
de Carvalho e mais pessoas gra<la3.
LIMITES ENTRE 0 BRASIL E PERU'

RIO, 2i — Conferenciou lioje longámèit-
te com o stib-secretãrio das Relações Exte-
riores, dr. Frederico dc Carvalho, o sr.
Hernam Velarde; ministro do Peru' acredi-
lado junto ao nosso Roverno.

Sátbe-se rpie a conferência entre os dois
titulares versou sobre os serviços da com-
missão mixta de demarcação de limites tn-
tre o Brasil e aquelle paiz.
POSSE DO NOVO PREFEITO

DE NICTHEROY
R.TO, 21 — Realizou-se com toda a splen-

liidadé a posse do novo prefeito de Nicthe-
roy.

O sr. engenheiro militar Rodolpho Villa
Nova, que é o prefeito recentemente ctnpos-
surdo, recebeu por c-se motivo muitíssimas
felicitações.

PEDIDO DE DEMISSÃO
RIO, 21 -— Apresentou hoje ao Minislc-

rio da Gueira o seu pedido de demissão o
tenente dc artilheria Firmo Ribeiro üulra.

MOVIMENTO DO PORTO
RIO, 21 — Foi o. seguinte o movimenta

desle porto:
Vapores entrados:
Dc Hamburgo c escalas; o allemão "Koc-

nig Wilhelm ";
de Nova York e escalas, o inglez " G1111-

ther";
do I lavre c e.;calas, o francez "Ango";
ib Norte, o nacional "Ceará";
dc Ancona, o italiano "Era";
dc Buenos Aires c escalas, o nllcmão" Sierra Salvada " ;
dc Porto Alegre c escalas, o nacional " Cu-

balão'.';
dc Port Dalbot, inglez " Romton Cran-

gc 
".

Vapores sabidos:
Para Buc.ios Aires e escalas, o allemão" Kocnig Wilhelm ";

para Bremen e escalas, o allemão " Sier-
ra Salvada ";

para Porto Alegre c escalas, o nacional" Itajubá";
para Paysandú r escalas, o nacional

" Acre ";

para Sanla Lúcia, o americano " Ameri-
can ";

para o Pará, o nacional "Gurnpy";

para Rosário, o liella " Ministre Smith dc
Naycr";

para Bahia Blanca, o argentino '" Novil-
lo ";

para Sanlos, o inglez " Slrathroy".
SUB-CHEFE DO ESTADO MAIOR DA

ARMADA
RIO, 21 — E' provável que o capitão de

nr • e guerra Thedini Costa deixe o cargo
de sub-chefe do eslado maior da Armada.

O referido official deve scr nomeado vice-
director dá Escola Naval dc Gueira.
APURAÇÃO DA ELEIÇÃO PRESIDEN-

CIAL
RIO, 2t — A junla apuradora das c,'ci-

ções federaes, de accôrdo com edital dc
convocação pelo seu presidente, deverá se
reunir no dia 31 do corrente afim dc pro-
ceder á apuração da eleição presidencial ul-
timãménte rèaíiçadâ.

RECEBEDORIA DE RENDAS
RIO, 21 — A Recebedoria desla capilal

arrecadou hoje i52:25(í$oS9.
THESOURO NACIONAL

RIO, 21 — O Thesouro resgatou 1.80 apo-
lices dc um cento de réis cada uma, do em-
prestimo de 1897.

A mesma repartição effcctuou pagamentos
ua importancu dc 857 loootfooo.

LICENÇA
RIO, 21 — O sr. ministro da Fazenda con-

cedeu a licença de seis mezes solicitada pelo
fiel d.i Delegacia Fiscal desse Estado, sr.
Manuel Lopes da Cunha.

RAMAL DE S, JOÃO BAPTISTA
A BOM SUCCESSO

BELLO HORIZONTE; 21 ¦ • Pròscguein
íiçtivaipéiitç c iraballios dc picada 'Io ra-
mal de S.-JòUò Üíiplisia e Bom Successo,
da F.straila Ocsle ile Afina-*, estando ris tnr-
mas de cIikchHcííôs distantes npciias duas
légua* de Mairro Ferro, poulo terminai do
referido ramal,

ENCERRAJrjflNTO DE CULPA
BELLO IIORJKONTE, tli — Nu audleii-

cia de bojo do Juiz municipal de Villa No-
v:i dn LIiiir ficou òiicarrnáã a culpa do
processo n quo reopondã ,'losC Anselmo.

GRUPO I*SCOLa\R DE PARA'
BELLO HORIZONTE, 21 —• Inaugura-

so amanha ha cidadã do Para o edifício
recentemente eonátruidd pnrn o grupo ou-
colar, que funcclonàrd sol* n dlrocçao do
professor Fornando Ootavio,
ACTOS DO SECRETARIO DO INTERIOR

BELLO HORIZONTE, 21 — 0 ar, secre-
lario rto Interior expediu hojo actos no-
meainin: Henrique Rela Calaçado para o
ciirpo dc professor adjunto Interino do
grupo de Paracàtü'; e Ncsleris Ribeiro
professor Interino do grupo de Patrocínio;
declarando sem effeito a nomoneiío do Co-
rina Xeerão para o cargo de adjunta do
grupo Franoiaco Snlles nestn cnpital, e no-
meando paru o mesmo cargo Corina de
Azevedo Hormctto.

Amazonas
INCIDENTE SOHRE A EXPORTAÇÃO

DA BORRACHA
MANAUS, 21 — Levantou-se um novo

incidente entre a Alfândega c a Rcccbedo-
ria de Rendas acerca da boríacha. exporia-
da pot* esle Estado.

O inspector determinou que a borracha
seguisse, embora os papeis não fossem lc-
galizados peias respectivas autoridades es-
taduaes.

INSTITUTO "BENJAMIN

CONSTANT"
MANAUS, 21 — Foi nomeado o dr. As-

trobaldo Passos director do Instituio" Benjamin Constant".
PARA O RIO DE JANEIRO

MANAUS, 21 — O revmo. d. Saníino
Coutinho, arcebispo do Pará, embarca boje
nesle porto com destino ao Rio.

Bania. ÒatSaaiPinia
FUTURO GOVERNO DO ESTADO
FLORIANÓPOLIS, 21 — Chegaram (lo

interior os coronéis Beüsario Ramos c Ce-
sario Amarante, chefes politicos que vêm
tomar parte 11a reunião do conselho do P.
R. C., afim dc re escolher o candidato ao
futuro governo do Estado.

Hoje devem chegar o senador Abdõn
Baptisia e outros influentes politicos do
mesmo conselho.
TRIBUNAL "PAULINO DE MELLO"

FLORIANÓPOLIS, 21 — O desembar-
gador Raymuniio Perdigão assumiu hon-
lem a presidência do Tribunal " Paulino dc
Mello ", nesta capital.

A COROAÇÃO Dl', lOSIHTi.)
TO:-.IO, ;ii — Foi fixada para .0 mez

dc novembro do correnle iinnn, a cerimonia
da coroação db imperador do Japão, 16-
sliitò.

O CASO DOS FORNKCIMKXTOS
NAVAES

TOKIO, 21 — Oa deputados oppòsicio-
nistas apresentaram á Dieta japonez,-)- uma
moção, pedindo nito sejam siibmiitidos 11
processo os membro! db gabinete, que sc
acham implicados no escândalo dos forne-
ciincntos navaes.
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Suissa
MOÇÃO SOCIALISTA REJEITADA

BERNA; 21 — Despachos de Luec-rna
commiinicani que íoi, naquella cidade, rc-
jeitada a moção socialista, creando uma
caixa especial de auxílios para os opera-
rios, nos casos de suspensão foiçada do
trabalho.

Austpia-HuTigpía
A RUMANIA E A TRÍPLICE-

ALLIANÇA
VIENNA; 21 — Dizem de Büdapcst que,

na sessão de hoje do Parlamento mímico,
os húngaros patrocinaram a açjhcsão da
Rumania á triplice alliança, com o apoio
do primeiro ministro, conde Stcfan Tisza.

TRATADO OE UNIFICAÇÃO DE
IMMIGRANTES

MON'T!-;viDE'0, 2t — Segundo infor.
mações autorizadas consta que o governo
desta Republica proporá ao Brasil e á Ar-
gentina uni tralado de unificação, o qual
deve regular dc um modo uniforme a ad-.'
missão 011 rejeição 'Je iinmigranlts uos Ires
paizes.

BoMvija
LIMITES ENTRE O PERU'

PARAGUAY
E

Portugal
ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL SLTE-

RIOR ADMINISTRATIVO
LISUOA, 21—O presidenie do conse-

lho de ministros, sr. Bernardino Machado,
Irala, com grande actividade, de organizar
o pessoal superior administrativo;

UM CRIME SACRILEGO
LISBOA, 21 — Na cidade dc Gui.nia-

rães, íoi assaltado o oratório de Nossa Se-
nhora do Amparo.

tis sacrilegós quebraram a imagem qtie
alli se achava.
PROPAGANDA DOS

EVOLUCION1STAS
LISBOA, 21 — Os evolücionistàs, de que

é chefe o sr. Antônio José de Almeida,
activam a propaganda das suas idéas poli-
ticas, realizando varias conferências.

DR. CUNHA E COSTA
LISBOA, 21 — Regressou a esta capi-

lal o advogado dr. Cunha c Costa.

LA PAZ. 21 — Acaba de partir de As-
Stimpçãoo ininislro Ricardo Mtijia, que
vem aqui solucionar com a conimissão rc-
specliva a questão dos limites entre as dual
nações.

Feria
A SITUAÇÃO POLÍTICA

LIMA, 21 — Continua gravíssima a si-
tuação politica da Republica.

O commercio eslá completamente parn-
Ijsado, permanecendo fechada a maioria das
casas.

As tropas continuam dc promptidao.
Constantemente manifestações ruidosas,

promovidas pelos operários, atravessam as
ruas cm attitude hostil.

Paraguay
A EXECUÇÃO DO TENENTE GODOY

ASSUMPÇÃO, 21 — Continua accesam
imprensa a discussão sobre a execução de
tenente Godoy, que, cm um banquete ai-
sassinou dois dos seus companheiros de ar-
ma.

Os jornaes da opposição dizem que a pe-
i 11;.. capital applicada ao criminoso é uma

conseqüência da decomposição politica do
Paraguay.

BANCO CONSTRUCTOR
DO PARAGUAY

ASSUMPÇÃO, 21 — Os commcrcianles
Crosu Masi estão organizando uma socie-
dade anonyma predial e hypothecaria, que
sc denominará Banco Construetor do Pa-
raguay.

BXTBRI0K

Miaas-Ge^aes
MATRIZ DA BOA VIAGEM'

BELLO HORIZONTE, 21 — Éròsegucm
com actividade os trabalhos da construcção
da matriz da Boa Viagem.

O serviço foi iniciado por iniciativa de
unia commissão popular, tendo á frente o
dr. José Gonçalves, secretario da Agricul-
tura.

APURAÇÃO DE ELEIÇÕES
BELLO HORIZONTE, 21 — Reune-se

nesla capital, no dia 27 do corrente, a junta
apuradora das eleições estaduaes, par;i apu-
rar a eleição realizada para presidente c vi-
ce-prcsidcntc do Estado.

CAMARA CIVIL DE RELAÇÃO
BELLO HORIZONTE, 21 — A Caniara

Civil do Tribunal de Relação julgou hoje os
seguintes feitos:

Machado — Aggravante, Aristides Mar-
tins dc Sousa; aggravado, Vicente Casini;
relator, Raphael Magalhães. — Foi negado
provimento.

Santa Rita do Sapucahy — Appellantes,
dr. Antonio Carlos Malchtrt, Gabriel Dias
da Silva c outros; appellada; a suo; rela-
tor, Carvalho Drunimond.

PARA O RIO DE JANEIRO
BELLO HORIZONTE, 21 — Partiu pa-

ra o Rio o dr. Heitor de Sousa, sub-procu-
rador geral do Estado.

DR." SABINO BARROSO

Frasaça
0 explorador Savsge Landor

A sua conferência sobre o Brasil
0 ASPECTO DA SQRBOMS

Varias notas
PARIS, 21 — os jornaes desta capital.fa-

zem longas referencias, á importante confe-
rencia do sr. Savage Landor, sobre o Bra-
sil, realizada hontem na Sorbonnc.

Não l.òúve logar algum vazio no recinto,
A reunião foi presidida pelo sr. Paul Des-

cbanel, tendo comparecido a cila o sr. Ray-
mond Poincaré, presidente da Republica.

Entre os presentes notavam-se os srs.: vi-
ce-director da Universidade, Noulens; cm-
baixadores dos Estados Uni-los sr. Myron
Herrick, e da Inglaterra sr. Francis Bcrticr;
Olyntho Magalhães, ministro plenipotencia-
rio do Brasil cm Paris, c grande numero dc
notabilidades parisienses e exlrangciras.

A apresentação do conferencista foi fei-
ta pelo deputado Rochc, que teceu longos
elogios ao sr. Landor, mostrando ti impor-
taneia pratica das suas viagens e o caracter
empolgante das mesmas.

O sr. Savage Landor inciou a sua confe-
rencia agradecendo o honroso acolhimento
que Paris lhe dispensava. Descreveu cm se-
guida detalhadamente as emocionantes peri
pecias de sua longa excursão através do
Brasil e do Peru e os riscos c perigos que
encontrou pelo caminho, juntando diversas
notas c observações de interesse scientifico
c de grande valor pittoresco.

l*cz uma exposição suecinta dos estudos
anthropologicos c geológicos a que procedeu
no longo percurso, eíícctuado em dezesete
mezes.

Teve palavras dc agradecimento ao Barsil,
pelo caloroso acolhimento que lhe fez c pe--
las facilidades excepcionaes que lhe conet-
deu.

Encareceu com palavras sinceras e enthu-
siastas a extrema polidez dos brasileiros,
enaltetcndo a belleza sem par da maioria
das zonas que atravessou no Brasil.

AgnuLceu .10 governo peruano a boa c
gentil hospitalidade com que o distinguiu.

O illustre conferencista illustrou toda a
sua exposição com projecções luminosas.

O auditório apreciou muito o tom dc sin-
gellcza da conferência, amenizada com
freqüentes detalhes humorísticos.

Conseguiu afsim o orador, manter a as-
sistencia cm constante interesse e attençâo,
provocando ao terminar uma estrondosa sal-
va dc palmas,

O sr. Descliariel disse algumas palavras
felicitando o conferencista c pondo eiu rc-
levo a sua intrepidez c tenacidade.

Agradeceu o compaiecimento das notabili-
dades presentes, pedindo venia para fazel-o
em especial ao embaixador inglez, qué de-
clarou scr um grande c leal umigo da
França.

Terminou agradecendo o comparccimcntp
do sr. Poincaré, que a todos excede no pro-
posito louvável dc manter c ampliar a " en-
tente" franco-britannica.

O PROCESSO ROCHETTE
PARIS, 21 — No inquérito instaurado so-

bre o processo Rochelte, foram ouvidos ho-
je, o procurador da Republica, sr. Th. Lc-
conyé, o substituto sr. Bloch aLaroquc e o
advogado Mauricc Bernard, ficando averi-
guado que o sr. Cailleaux, autorizara este
advogado a requerer adiamento da discus-
são do processo.
O NOVO DIRECTOR DO "FIGARO"

PARIS, 21 — A escolha para substituto
do sr. Ga-slon Calmette, na direcção do"Figaro" recahirá provavelmente no sr. Al-
fred Captts.

Italia
" 

O SENADOIl A52R11EDO
KOM.S, 21 — Chegaram hoje a eata ca-

pitnl o senador lirasileiro Antônio Azeredo
o tua esposa.

A CATASTIIOPIIK DO SETTE
HOMA, 21 —O Conselho Municipal de

Roma resolveu mandar celebrar exéquias
na egreja de S. Jofao e H. Paulo, cm su£-
fniftio das almas dan treze victimas do
naufrágio do vapor "Sette", da Compa-
nhia Municipal de Navegarjilo.

As victimas do desastre sen"o sepultadas
a sua custn, no eemiterio municipal.

Sabe-se aqui que foram salvos trinta c
nove náufragos.

SCENA DK SANGUE
ROMA, 21 — 0 official da cavallaria

ituliana Luiz Maiissana assassinou a ar-
tista Maria Cavalinl; suicidando-se em ea-
guidu.

A SITUAÇÃO DO THESOURO
ROMA, 21 — O ex-ministro do Thesou-

ro, sr. Francesco Tedesco, assegurou 11
imprensa que, nos últimos annos, as des-
pesas publicas da Italia augmentaram de
quatro centos e doze milhões de libras, e
que ainda assim, os balanços foram encer-
rados com o "superávit" üe vinte e qua-
tro milhões.

A CURA DA TUBERCULOSE
ROMA, 21—0 professor Baxilll affir-

ma quo descobriu um methodo para n
cura definitiva da tuberculose. '

O EN-MTNISTRO DO .THESOURO
ROMA., 21 — O ex-ministro do Thesouro,

sr. Francesco Tedesco, publicou uma me-
moiia, demostrando o eslado florescente
das finanças do reino.

Diz que 110 ultimo balanço houve um
"superávit" de vinte o quatro milhões dc
liras,

BELLO HORIZONTE, 21 - O dr. Sabi- O GENERAL LYAUTEY NO TANGER
np.Barroso, presidenie da Camara dos De-"pulados 

Federal, esteve no palácio da Lt-
herdade, çm visita ao sr. presidente Bueno
Brandão, entretendo ambos demorada pa-
lcstra.

PREMIOS A PROFESSORES
PRIMÁRIOS

BELLO HORIZONTE, 21 — O secreta-
rio do Interior resolveu conceder, dc accôr-
do com o regulamento da Instrucção Pu-
blica, o prêmio dc viagem á Capital Federal
a vários professores primários, que, pelas
notas existentes ná Secretaria do Interior,
foram julgados merecedores dessa distine-
ção.

NA CAPITAL
BELLO HORIZONTE, 21 — Regressou

do Rio o dr. Felippe Silviano Brandão, novo
administrador dos correios de Minas.

FOOT-BALL.
BELLO HORIZONTE. 21 — Rcaliza-se

no dia 29 do corrente um importsnlc match
de foot-ball que será disputado pelo A. C.
Mineiro c os Inglei-w.

VISITA A' CADEIA DA CAI"lTAL
BELLO HORIZONTE. 21 — O juiz de

direito Olavo de Andrade, o promotor
Octiívio Martins e escrivão Passas Jut|cr
visitaram hontem i tarde a cadeia desta

PARIS, 21 — Communicam do Tanger
que o general Louis Lj*autcy, residente gc-
ral da França em Marroccos, partiu dalli
cera destino a Casa Blanca.

Antes dc embarcar, o gentral Lyautey
esleve cm conferência com o sr. Muley Ha-
fid, antigo sultão de Marrocos.

UM NOVO PANAMÁ'
PARIS. 21 — Commentando as declara-

ções feitas hontem pelos srs. Erncst Monis,
josephs Caillaux e Bidault de 1'Isle, presi-
dente da secção criminal da Còrle de Ap-
ptlhção, a imprensa classifica a questão
Rochctte dc novo Panamá.

A RUSSIA APPROXIMA-SE DA
RUMANIA

PARIS, 2i — A maioria dos jornaes pa-
risienses commcnta o modo por que a Rus-
sia está tratando agora a Rumania.

O governo moscovita procura nesle mo-
mento captar as sytr.patluas e referido rei-
no. _

Chega-se mesmo a dizer que a Russia csU-
ria disposta a ceder a Bessarabia á Rama-
nia, como presente de nupeias, dando-sç o
enlace matrimonial da gran duqueza Olga.
filha do czar Nicohu ÍI, com o principe
Karol, herdeiro do thrcr.to da Rumania.

A DIRECÇÃO DO "FIGARO"

PARIS, 21 — 0 homem de letras Al

Allemanha
O NOVO SUB-SECRETARIO DOS

EXTRANGEIROS
¦ BERLIM, 21 -j. O imperador Guilherme
assignou hoje o decreto nomeando o mi-
nistro allemão cm Buenos Aires, sr. von
Eusochc, para exercer o cargo dc sub-se-
cretario de Estado dos Negócios Extran-
geiros.

Hespanha
O GENERAL MANNA

MADRI O, üi — Acaba de ser desmenti-
da a noticia sobre a renuncia do general
d. José Mannn, residente geral dc Hespa-
nha em Marrocos.

ARMAMENTOS PARA SERVIA
MADRID, ai — As fabricas dc mate-

riaes bcllicos de Oviedo eslão promptiíi-
cando a encornmenda dc cento e cincoenta
mil fuzis, feita pelo governo da Servia.

RusaSia
MISSÃO* DO MINISTRO DA GUERRA

PETERSBURGO, 2\ — Consta nesta ca-
pitai que o ministro da Guerra, general
Souhhomlinow, irá á Paris, no desempenho
de uma missão importante.

Estados-Unidos
NA COUTE PERMANENTE DE ABEI-

TBAGKM — NOMEAÇ.IO
WASHINGTON, 21 — Baia substituir o

sr. Basset Moov na COrto Permanente de
Arbitragem foi hoje nomeado o sr. Itobert
Lnnisint;.
BANQUETE DO CLUB REPUBLICANO

NOVA YOKK, 21 — líealizar-se-5. atua-
nhü nesta cidade, o grande banqueto an-
nual «lo Club Republicano.

Consta que nelle tratar-se-a dos meios a
adoptar, para o estreitamento das relatjCes
dos Estados Unidos, com as Kepublicas
latino-americanas.

DINHEIRO REMETTIDO PARA O
MÉXICO

NOVA YORK, 21 — Foram expedidos
desta praça paru o México, cento c clncoen-
ta mil dollars de ouro amoedado.
CONCENTRAÇÃO DAS FORÇAS FEDE-

RALISTAS — ATAQUE A TORREON
NOVA YORK, 21 — Communicam do

El Paso que as forças do general Pancho
y Villn, quo sc acham dispersas pela vasta
região sujeita ao dominio dos constitucio-
niilistas, receberam ordem de se concen-
trarem para um ataque a Torrcon.

O general fcdcrallsta Velasquez expediu
varias columnas lueumbidas de obter essa
concentraciio dc forças.

capital, onde aasslí-tíram o fornecimento de fred Capns assumirá, na próxima segunda-
J almoço aca presoí*. lícira. a dirsecão do "Fútaro".

México
EXECUÇÃO DE FEDERAES

MÉXICO, 21 — Os rebeldes, cm repre-
salia ao fracasso da sublcvação de Jojutue,
tem executado diversos federaes.
APRISIONAME.VTO DE

TROPAS FEDERAES

MÉXICO, 21 — Os rebeldes aprisiona-
ram, cm Monulava, o coronel Arguelles c
116 soldados, constando que ioram todos
«passados pelas armas.
VCÇÃO DESTKU1DORA

DOS REBELDES
MÉXICO. 21 — Os rebeldes descarrilaram

nas proximidades dc Tampico, um trem
com cisternas dc petróleo, fazendo-o tom-
bar num precipicio de 297 metros dc pro-
ftmdidade.

. Pereceram 6 empresados do comboio.

ELEIÇÕES DE DEPUTADOS

BUENOS AIRES, 21 — Devem amanhi
realizar-se cm todo o território -da Repu:
blica as eleições dc deputados.

Os partidos politicos, numa propaganda
tjue cxgotta todos os recursos da imagina-
ção e da actividade, procuram conciliar os
suffragios do publico cm favor dos seus
candidatos.

A lueta trava-se entre conservadores, au-
tonomistas, radicaes, cívicos, socialistas, na.
cionalistas e independentes, apresentando
cada grupo uma chapa própria.

Attendendo á complexidade politica dc
momento e a abstenção do governo, tonia-
se impossível prever quaesquer resultados

O dr. Victorino de La Plaza, vice-presi-
dente da Republica, em exercicio, pretendi
assegurar a ampla liberdade das urnas.

F-ULECIMENTO DUM OFFICIAL Db
MARINHA

BUENOS AIRES, 21 — Falleceu o capi-
tão dc fragata Eduardo Muscari, notável
official da Armada e illustre pela sua acçã;
cm diversos departamentos do ministério do
Marinha.

Os jornaes publicam o retrato do illus-
tre official, que era dc nacionalidade ita-
liana, tecendo elogios ás suas virtudes ci-
vicas e ao seu patriotismo.

¦' ' 
NA CAPITAL

BUENOS AIRES, 21 — Acaba dc che.
gar a esta capital o sr. Owcn Philips, presi-
dente das companhias inglezas de navega-
ção.

A ENFERMIDADE DO SR. SAENZ
TEN A

1 
BUENOS AIRES, 21 — Aiinuncia-sc

officialmente que os médicos assistentes do
dr. Saenz Pena, notaram hoje unia rcacçã'
favorável no illustre enfermo.

A EMBAIXADA QUE VAE AOS
ESTADOS UNIDOS

BUENOS AIRES, 21 — A pedido dc al-
tas notabilidade politicas o sr. Ortiz Roca
acceiton a presidência da commissão que
deve ir aos listados Unidos, agradecer ao

governo daquella nação o ter-se feito re-

presentar por oceasião do 1.0 centenário da
independência da Republica Argentina.

O AVIADOR MASCIAS

BUENOS AIRES, 21 — Telegramma!
aqui recebidos de Mcndoza noticiam que a
aviador Mascias, ás 6 c meia de hoje, ten-
tou novamente atravessar a cordilheira doa
Andes. .

Pilotando o apparelho Moranne-Sauhv.er,
que pertenceu ao inditoso Jorge Newbery,
aquelle aviador subiu com facilidade ali
uma altura approximada dc 3.000 metros,
estando sereníssima a atmosphcra.

Dc repente, porém, os expectadores nu-
meròsos que assistiam á arrojada ascensão,
tiveram um frêmito de horror, vendo que o
apparelho não se mantinha em equilíbrio.

Mascias iniciou immediatamente a descida,
accidentaüssima, conseguindo, no fim At
poucos minutos, aterrar, porém dc modo ir-
regular, no campo dc Legue, próximo a Us>
palata.

O aviador recebeu varias contusões, fi-
cando o aeroplano muito damni ficado.

Relatou Mascias que, depois de haver su-
bido a mais dc 3.000 metros, repentinamen-
te fortíssimos redemoinhos almosplieriçoi
quasi viraram o apparelho, tendo eílc feito
esforços sobrehumanos para dominar : n
vento, o que só conseguiu dc uma maneira
incompleta.

Acerescentou o arrojado aviador que teyc
a impressão nitida de uma morte inevita-
vel, attribuindo em grande parte a sua sal-,
vação á "excellencia 

do apparelho que pi-
lotava.

O SR. OWF.N PHILIPS

BUENOS AIRES, 21 — Sir Owen Phi-.
lips, presidente da Mala Real Ingleza, cht.
gou hoje, a bordo do "Aragon".

S. exc. teve fidalga crcepção, Tiavcndo
recebido innumeras visitas lady Philips, qus
continua enferma.

Sir Owcn tomou commodos no Plaza Ho-
tcl, ahi devendo offerecer recepções e ban-
quetes aos membros do governo, dirccloret
dos bancos c crprcscntantcs do alto com-
mercio.

E' provável que algumas dessas festas se-
jam realiza-las também no Tockcy-Club.

CONTRA O AUGMENTO DE FRETES

BUENOS AIRES, 21 — Promovida pek
Centro dos Consignatarios dc Cereaes, rea-
lizou-sc hoje uma concorrida reunião ns
Bolsa, para protestar centra o augmento dí
fretes desses produetos. resolvido pelas di-
versas estradas dc ferro.

A MISSÃO DO SR. HICKEN

BUENOS AIRES, 2t — O dr. Hicken

chefe da grande expedição seientií:ca ni-

meada pelo Ministério da Agricultura, pi-
ra realizar estudos no lago argentino c ni

cordilheira dos Andes, escreveu õe Gallcgos

communkando haver conseguido reunir in-

teressantes collecçõcs de botânicas, tende

feito curiosas descobertas geographicas de

alto valor scientifico.
O dr. Hicken percorreu regiões absoluta-

mcnle desconhecidas, através das cordilhei-

ras, por ellas tacnetratsdo no Chile.
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ara crime bárbaro
O estudo de sitio - O quo diz um passageiro do Rio

- Reunião da bancada'cearense.- O candi-
dato a futuro governador do Ceará

- Conferências no Cattete
¦ Outras notas

0 que conta um passageiro
do Rio

A nossn peregrinação á gare do Norte
tem sido todos estes dias jrifriictifcra, Os
nmigos viajantes, sempre alegres, nada ior-
heceni á bisbilhòtice da reportagem.

Nenhuma novidade, rapazes.
O Rio, aparte o calor, está sereno como

iim lago. Vocês fiquem certos dc nue, aqui,
na Paitlicéa, ha mais preoecupação pelo
" dize tu, direi eu", do que por lá! O cs-
tado de sitio define-se por um periodo aber-
to á bonança magnífica dos tempos em que
*,ó sc refWcte nos meios dc ganhar alguns
contos dò réis em excellentes negócios, que.
em verdade, escasseiam.

E vão por alii os informantes, pilheriando,
sem dar o minimo assumpto para uma
chroniqucla que quereria contar algumas
verdades interdictas pela amável censura ca-
rioca.

E já cra descoroçoados que tomávamos
hontem rumo do ponto terminal da Cen-
trai do Brasil. Entrámos. O Irem rápido
demorava um pouco a chegar. Resignámo-
nos a esperar pacientemente. Seria como as
noites anteriores...

Súbito, surge o pharol da locomotiva. Com
um grande rumor dc silvos approxima-sc o
comboio e finalmente pára.

Poucos passageiros do Rio. Lobrigámos
uma pbysibnomia conhecida. Um coininis
voyagcur em representações importantes :ca-
sas que sommam o capital dc 1.500 contos.
Abraços! Muitos abraços c somos na vo**,
no porte c no gesto uma interrogação viva.

Regista, lá, no leu cantei.
No Rio, presentemente, o que os teus

collegas tratam de indagar é si suspende ou
não o sitio. E' o boato corrente dc tal modo
impingido que os mais incrédulos o toma-
ram a sério c levam a telepbonar para os
que podem responder, pedindo confirmação
ou negativa. O pobre do dr. Herculano de
Freitas precisa dc lançar mão dos mais fa-
mosos trues para livrar-se dessa cacetada.
E o sitio permanece! E o sitio continua!

Como conciliar o levantamento do sitio
com a situação especial, creada, por exem-
pio, pela intervenção no Ceará? Quer saber
dc uma cousa?

As autoridades militares foram forçadas
ultimamente a prender alguns sargentos, ca-
bos c praças do 52.0 e 5C.0 de caçadores...
O rastilho não eslá completamente desvia-
do... As minas submarinas não eslão to-
das desarmadas.

PARTIDA DO PRESIDENTE DA RE-
PU BI. CA PARA PETROPOLIS

RIO, 21 — Em carro ligado ao trem que
segue da Praia Formosa ás 3 c 20 para Pc-
tròpõlis, seguiu o sr. marechal Hermes da
Fonseca, presidente da Republica.

inuuaigae———¦**¦ 1111 ii-mw

PRESIDÊNCIA DO CEARA'
RIO, 2i — Reuniu-se hoje a bancada çea-

rense no cscriplorio do sr. Virgilio Brigido,
afim dc resolver sobre a indicação do can-
didato á presidência do Ceará.

Consla «pie foi decidida a candidatura do
coronel .iherato Barroso.
O PRESIDENTE DA REPUBLICA DES?

CE DE PETROPOLIS — CONFE-
RENCIAS NO CATTETE

RIO, 21 — Pelo trem das 10 c 15, desceu
hoje de Petropolis o marechal Hermes,
presidente da Republica, acompanhado dos
srs. dr. 'Rivadavia Corrêa c senhora, drs,
Paulo dc Frontin c Jesuino Cardoso, com-
mandante |orge da Fonseca c drs. Mario
Pimentel, Euscbiò dc Queiroz e Jorge Esle-
ves, officiaes de gabinete.

Na gare da Leopoldina aguardavam a
chegada do sr. presidente da Republica to-
das as altas autoridades civis e militares.

O marechal Hermes chegou ao palácio At.
Cattete, recebendo os ministros, com os
quaes conferenciou durante trinla_ minuto

O dr. Herculano de Freitas, ministro da
Justiça, sahindo do palácio, declarou á re
portagem, que o interpellou, que, sobre a
conferência havida, nenhuma nota tinha a
fornecer.
CONFERÊNCIA COM O CHEFE

DA NAÇÃO
RIO, 21 — Esteve boje no palácio do

governo, em longa conferência com o sr.
presidente da Republica, o deputado federal
pelo Estado do Piauhy dr. Joaquim Pires.

Além deste, estiveram tambem 110 palácio
do Catttctc, em conferência com o maré-
cbal Hermes, os deputados Victor da Sil-
veira, Annibal de 'loledo, Thomaz Cavai-
canli c Fonseca Hermes.

SOLIDARIEDADE AO GOVERNO
RIO. 21 — Telegrapharam ao sr. maré-

cbal Hermes, presidente da Republica, pro-,
testando solidariedade, cm virtude das me-
didas tomadas por s. exc. cm face dos gra-
ves acontecimentos, ultimamente desenrola-
dos no Eslado do Ceará, os sr.s. governado-
res dos Estados de: Santa Catharina, Espi-
rito Santo e Paraná.

Além destes, telegraphou a s.exc. em iden-
ticos protestos de solidariedade, o sr. pre-
feito do Aer-'.
A SUCCESSA PRESIDENCIAL

NO CEARA'
RTO, 21 A convenção dos munieipios do

Ceará, a reunir-se brevemente, escolherá,
além do coronel Liberato Barroso, os candi-
datos á viec-presidencia daquelle Estado.

Tem-se como cerio que será indicado aos
suffragios do eleitorado o nome do dr. Flo-
ro Bartholomeu para primeiro vice-presi-
dente.
TELEGRAMMA DO CORONEL VIDAL

RAMOS AO PRESIDENTE DA
REPUBLICA

MANAUS, 21-0 coronel Vidal Ra-
mos, governador do Estado, .enviou ao ma-
rechal Hermes um telegramma, affirmai .
do a sua solidariedade pelo facto do go-
verno federal ter nomeado o coronel Se-
tembrinò dc Carvalho, para interventor do
Ceará.
TELEGRAMMA DO CORONEL SE-

TEMBRTNO AO PRESIDENTE
BUENO BRAND*AO

BELLO HORIZONTE, 2t — O presi-
dente Bueno Branda.. recebeu um tele-
gramma do coronel Sctembrino de Carva-
lho, communicando que assumiu, no dia
18, as funeções de interventor no Estado
do Ceará, cm virtude da nomeação do pre-
sidente da Republica.
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Um indivíduo assassina estupidamente a própria
esposa, depois de tel-a diífamado

Prisão do criminoso em flagrante delicto
IPorixiejcioires oompletos

LIGA PAULISTA
CONTRA A TUBERCULOSE

Na sede social, á rua da Consolação n.
117, realizou-se hontem, ás 10 horas c meia,
nma reunião da direetoria da "Liga Pau-
lista contra -a Tuberculose", tendo compa-
reeido os srs. dr. Clemente Ferreira, dr.
Américo Brasiliense, Dario Trigo, commcn-
dador Pereira Coutinho c dr. Mario llen-
riques da Silva.

E' lida e approvada a acta da sessão an-
terior. Leu-se tambem o expediente, que
constava apenas das communicações habi-
iuacs ila Sanla Casa.

O sr. . presidente, dr. Clemente Ferreira,
communica o fallecimento do consocio e
membro da commissão de propaganda, sr.
Augusto Barjona, resolvendo-sc lançar na
acta um voto de pesar por tão infausto
acontecimento e officiar ao "Correio Pau-
listano" dando pêsames pela morle do seu
sub-director.

E' coinnumicado pelo sr. presidente que
já está marcada a área dé terreno a oceu-
par pela -Liga na exposição internacional
de hygiene urbana, a inaugurar-se cm
Lyon, 110 dia 1.0 de maio próximo futuro.
cá qual a Liga concorrerá com ig quadros,
tliagranunas graphicos c planlas, 54 photo-
graphias c diversas publicações sobre a
Ktierra anti-tuberculosa, entre ellas, .os re-
latorios c a revista da associação.

Em seguida tomou-sc conhecimento do
movimento econômico* do mez de fevereiro
próximo findo, que, em resumo, foi o se-
guinle:

Saldo <lo mez de janeiro. 2f)'.|77$ioo; rc-
cebido de uma cambial, 216Í; idem, dn co-
ronel Bento José dc Carvalho, 100$; idem.
(empréstimo), çbmmcndàdor Coutinho, á
caixa, 1:250*; lotai, 31 :o.|*|$ioo; despesa.*-
dtiraule o mez, **:*il3?20o; "saldo 

que passa
para o mez seguinte, 27 :;.-)?¦. o, sendo 110
Hanco de Commercio c Industria
l8:S20Í8oo; 110 London River Plate Bank,
9:000$; em caixa. ..im; total, 27:.«. oí*. 0.

Despesa: Assistência: alimentação: car-
ne, 207$; pão, -,.•$; leite, 212?; auxílios pa-ra aluguei, 95$; passes para doentes, 20?;
medicamentos, ..O»; ordenados de medi-cos e inspectores, i:.i29?8oo; total
2:2o6$.|oo.

Não havendo mais nada a tratar, o sr.
presidente levantou a sessão.

no de Camargo, thesoureiro; capitão José
de Nicola, procurador.

A sociedade foi fundada com o numero
de 4(1 sócios e estamos certos dc que em
breve esse numero ficará consi.leravclmen-
te augnienlado, não só em vista dos seus
fins, como lambem pela boa acecitação quó
tem lido por parte desta população.

A sociedade, além de favorecer os sócios
c as pessoas dc recursos pecuniários, pela
manutenção nesla cidade de medico e phar-
macia, faltas essas que estão preenchidas,
vem lambem favorecer a pobreza, pois esla
elasse terá tudo gratuitamente.

Attendendo aos fins da sociedade, esta-
mos cerlos de que nenhum habitante desla
localidade, que não tenha a sua alma des-
provida de sentimentos de humanidade,
deixará de prestar o seu concurso, bene-
fieiando lão util quão humanitária institui-
ção.

Ha nella reciprocidade de auxílios c ca*
da habitante, que concorrer para a sua ma-
nutenção, prestará uni serviço não só a si
próprio, como tambem á sim familia e á
pobreza.

Está àctinlmentq como medico da socie-
dade o distineto e abalizado clinico sr. «lr.
C. Franklia do Amaral, que já ha tres
mezes tem prestado relevantes serviços á
população.

Telephoncs. — Vae ser fundada nesta
cidade uma sociedade, com o fim _dc resta-
belecer a linha telephonica que ligou esla
cidade á dc Sorocaba.

Serraria. — Passou por grandes refor-
mas a importante serraria de propriedade
dos srs. Biissaman c Thames, neste mu-
nicipio, tendo os mesmos feito acquisição
de um possante vapor.

Em S. Paulo ha qualquer cousa incx-
plicavel cm matéria, de crimes. Durante sc-
manas inteiras as chronicas polieiaes da im-
prensa não' fazem mais que registar acon-
tecimentos dc soinenos importância. Si, po-
rém, explode uma tragédia, um drama san-
gtlillòlohto desses que empolgam o espirito
publico com os seus pormenores rocambo-
le:cos, é contar como certo que durante
dias suecessivos os apreciadores desse ge-
nero de literatura policial tém vasto assum-
pto para as suas palestras predilectas.

F', não é que se possa attribuir a um ca-
so dc suggestão, pois variadas são as cau-
sas que determinam as scenas crimino-
sas c os seus detalhes dif ferem como da
agua para o vinho.

Para não citar factos que já ha muito
tempo sc passaram, c sem incluir o mez fa-
tidico dc 1911 cm que as tragédias se suece-
deram cada qual mais assombrosa, temos o
exemplo destes poucos dias.

Abrindo uma solução dc continidade na
pasmoecira das chronicas polieiaes, appare-
eeu ha tres dias no noticiário da impren-
sa a longa narrativa dev uin drama ^emocio-
nante oceorrido no " Bar S. João" e Ao
qual resultou a morte a um inoffensivo
mascate syrio; a seguir, deu-se no dia imme-
di .0 a tragédia do Caxinguy, em que fi-
gurou como protagonista um moço ardente-
mente apaixonado que, num momento dc
desvario, fere a tiros de revólver o seu ri-
vai. e a noiva deste, e remata o seu acto
de loucura exterminando-se com a própria
arma criminosa.

Hoje-é um outro-crime, "em nada seme-
lhante aquelles. crime estúpido e revoltan-
te, para o qual não encontra o seu autor
justificativa de espécie alguma.

Ha 25 annos casaram-se na Italia, de on-
dc são naturaes, o vendedor ambulante
Bertolucci Giovanni c Amélia Bertolucci,
esta actualmente com 49 annos dc edade e
aquelle apenas um anno mais velho.

Havendo desse consórcio cinco filhos,
Bertolucci sentiu que lhe escasseavam os rc-
cursos para a manutenção do lar; c fez-se
de viagem para a America, a terra da pro-
missão que entrevira em sonhos.

Preferindo S. Paulo para campo de sua
actividade, installou-se nesta capital, onde
continuou com o mesmo gênero de negocio,
entrando desde logo a reunir economias.

Amélia, sobrecarregada de filhos, perma-
neceu na sua própria terra á espera do mo-
mento almejado em que seria chamada pa-
ra junto do marido.

Muitos annos decorreram, c só cm 1910
Bertolucci forneceu os meios para que ella
se transportasse com a prole para junto
delle, alojando-os num casebre dc duas ja-
nellas e um portão, á rua D. Antonio de
Mello n. 24.

Ausente longo tempo da familia, habitua-
do a viver só uma vida de misérias edesre-
gramentos. Bcrlotucci parece ter perdido to-
talmente o amor não só á mulher como aos
próprios filhos, que eram por elle constan-
temente maltratados, como o attestam o*,
vizinhos.

Bertolucci c os seus oecupavam apenas
alguns aposentos do casebre. O commodo
.Ia frente era por elle sublocado ao russ?
Jaeob Scheífi e sua mulher; e numa da»
dependências da sala de jantar estavam in-
stallacios os cônjuges Garággi c um filho
pequeno.

Esses individuos, vivendo numa quasi pro-
misníidade com os Bertolucci, forain os
melhores testemunhos dos maus tratos in-
fligirfôs freqüentemente pòr Giovanni á sua
mulher, que elle próprio diffamava, con-
fessando-se o mais desgraçado de todos os
mortaes.

Entretanto, no dizer dos próprios compa
nheiros de casa, a infeliz Amélia Bertolucci
cra o modelo das esposas, irritando-se ape-
nas. c muito razoavelmente, com o marido,
quando elle lbe apparecia em casa altas ho-
ras da noite, alcoolizado e prepotente.

Eram as más companhias que o deitavam
a perder.

Dentre os atriigos.de Bertolucci, um havia
pelo qual Amélia nutria uma especial qui-
zilia, por ser um desclassificado, cheio d:
vicios e absolutamente avesso ao trabalbo:
era Jorge Maggiorini, conhecido como des-
ordeiro pelos moradores da rua Jesuino
Paschoal, cm que reside.

Entretanto, para Bertolucci, Maggiorini
era a ultima palavra em matéria 1'.- ami-
gos. revebndo-lhe todas as confidencias da
sna vida domestica e quiçá Os seus suppos-
tos desgostos Íntimos.

¦ll. «O-»» O" —
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IFÂCTOSDÍVERSOS

Ull DO INTERIOR
PIEDADE —

(Do correspondente, em data de 14) —
Fallecimento. — Falleceu hontem nesla

cidade a innocente Escholastica Maria, fi-
lha do sr. Clierubim Rosa.

A galante menina foi sepultada hoje,
stndo o seu enterro consideravelmente
concorrido, notamlo-sc a presença, não sò
das alumnas das escolas, como tambem dif-
ferentes pessoas gradas c amigos da fa-
milia.

Durante o percurso, executou varias pc-
ças a corporação musical desta cidade, re-
gida pelo maestro sr. José Victorino Cava-
Iheiro.

Casamento. — Realizou-se hoje, ás 17
lioras, o enlace matrimonial do sr. tenente
José Rolim da Silva com a senhorita Isau-
ra Castanha, filha do sr. José Joaquim
Castanha.

Iniciativa feliz. — Por iniciativa do sr.
dr. Esau' Moraes, foi organizada, no dia
9 do corrente mez. sob a denominação de"Caixa Mediei Beneficente", uma socie-
dade, que terá por fim a manutenção de
uni medico com residência nesta cidade c
de uma pharmacia devidamente provida.

A primeira direetoria ficou composta dos
â"guintes srs.: dr. Esau' Moraes, presi-
dente; tenente Firmino Baldy, vice-jjres:-
dente; professor Carlos Camargo, primei-
ro secretario; capitão Eugenia Leite, se-
g-jndo secretario; capitão Helcodoro Bue-

Sanatório de l Luiz

Senhor dos mais recônditos segredos do
seu amigo, Maggiorini, que a todas as suas
más qualidades reúne a do ser um indivi-
duo intrigante c sem escrúpulos, foi a alma
damnada, o diabólico ttrdidor ja scena de
sangue que hontem sc desenrolou.

Maggiorini, tendo ido hontem á casa de
Bcrlolucci_ e não o encontrando, enlabolou
conversação com a mulher do seu amigo,
narrando-lbc, no correr da palestra, cousas
que certamente não poderiam deixar de
contrarial-a.

Assim é que Maggiorini se referiu, com
apparcnte naturalidade, a fados revelados
pelo próprio Bertolucci, cm desabono da
honestidade da mulher.

Amélia, justamente irritada com o queacabava dc ouvir, aguardou o momento op-
nortuno para intcrpellar o marido sobre as
leviandades por elle reveladas ao amigo e
que ella reputava calumniosas para a sua
bonorabilidade.

MATADOURO
«Movimento do dia 21 de março de 1914,
Foram abatidos:. 33 leilões, 208 bovinos,

228 suinos, pG ovinos c 20 vitellos; rejeita-
dos: 13 bovinos e 9 ovinos,

Forani inutilizados: 9 suinos; 21 pulmões,
II figados c 2 intestinos delgados dc bo-
vinos; 18 pulmões, e 13 figados dc suinosj
2 pulmões c 3 figados de ovinos.

Foram inutilizados: 9 suinos, por cysti-
ecretis; 3 mocotós, por febre aphtosc; 13
bovinos, por febre aphlose, c 9 suinos, por
magreza.

Emblema do carimbo, " Feixe",
 Barretos, ío*> bois c 4 vitcl!o3.

Emblema, " Taea ".

Serviço Sanitário
Eslá encarregado hoje do serviço de vae-

cinarão contra a variola, na Direcloria do
Serviço Sanitário, das 11 ás 3 horas da tar-
dc, o inspeetor sanitário dr. Araripe Sticti-
pira, e do plantão das 6 ás 9 boras da noite,
o dr. Álvaro Sanches, auxiliado por 2 fis-
caes sanitários.

Jardim da Luz
Programma que será executado hojc.no

jardim da Luz, das 18 c meia ás 20 c nicia
horas, pela banda dc musica da Força Pu-
blica:
Primeira parte — Two-Stcp, Carmelinde;

Ccnerentolla, sympbonia, Rossini; Es-
trella D'Alva, valsa, Rimini; Amina,
Serenata, N. N..

Segunda parte — Gran-Via, Valverdi; La
Marlinique, Swo-Stcp, N. N.; Harmo-
nia das Espheras, valsa, Straun; Gazza
Ladra, sympbonia, Rossini.

F, essa opporltinidadc hontem mesmo sc
lhe offereceu.

Bertolucci, recolhendo-se á casa pouco¦depois das 17 horas, mal humorado e im-
pertinente, ordenou á mulher que lbe desse
roupa branca para mudar.

Amélia respondeu-lhe que fosse ter exi-
gencias como essa com Maggiorini, o seu
melhor amigo, a quem elle não oceultava
segredos, chegando mesmo a diffamal-a.

Bertolucci, comprehcndcndo que fora vi-
ctima de uma intriga, negou peremptória-mente que tivesse feito qualquer revelação
dessa natureza ao seu amigo, que si tal lhe
disse mentiu descaradamente.

Esse incidente deu causa a violenta dis-
puta entre o casal, pretendendo líertolucci
a todo o transe arrastar a mulher á pre-
sçnça de Maggiorini para que este se des-
dissesse.

E como a mulher se recusasse a submet-
ter-se a tal papel, que julgava indigno, Ber-
tolueci ameaçou-a de espanca!-a.

Amélia, diante da attitude aggressiva. do
marido, investiu para o corredor da rua aos
gritos de soccorro.

Mas Bertolucci, indo-lhe nas pegadas, em-
bargoti-lhc os passos, cravando-lbe sueces-
sivamente nove canivetadas, que a prostra-
ram banhada em sangue. ¦

Aos gritos dos filhos da victima e das
demais pessoas da casa, acttdiu o soldado
João Climaco da Cruz, íí. 240 da 4-a com-
panhia do 5.0 batalhão. .

E o criminoso foi preso quando ainda des-
feria os últimos golpes na sua victima.

Logo depois a Repartição Central da Po-
licia recebia aviso da oceorrencia, compare-
eendo promptamente o delegado dr. Anto-
nio Nacarato, o medico legista dr. Xavier
dc Barros c o dr. José Luiz Guimarães, me-
dico da Assistência Policial.

Amélia Bertolucci jazia moria no meio
do corredor, cm decubito lateral esquerdo,
com os cabclloa cm desalinho e os olhos des-
mesuradamente abertos, mima expressão de
terror.

Das feridas o sangue jorrava espumoso c
quente.

O criminoso, interrogado alli mesmo peh
autoridade, confessou o seu delicto.

— Fora uma fatalidade!
A esse tempo, o medico legista procedia

ao exame cadaverico, constatando a exis-
tencia de nove ferimentos perítiro-incisos,
sendo seis na região thoraxica anterior,
quasi todos penetrantes da respectiva ca-
vidade; dois na face anterior do ante-bra-
ço direito e um na coxa esquerda.

O cadáver foi em seguida removido pa-
ra o necrotério da Policia Central, afim
dc ser boje atttopsiado.

Cinco eram os filhos do casal Bertoluc-
ci, como acima ficou dito. Destes, apenas
tres residiam na casa cm que se desen-
volveu a scena criminosa. São elles Pepino
c CaiJino, gêmeos de 15 annos de edade,
e Lino, de oito annos.

O mais velho dos cinco, dc nome Pietro,
é casado e reside fora, c o segundo, de no-
me Mario, seguiu não ha muito tempojrara
a Italia, afim dc fazer o serviço militar.

O inquérito sobre o facto proseguirá hoje
no posto policial da rua de S. Caetano, a
cargo do dr. Oclavio Ferreira Alves, pri-
meiro delegado.

Desastres e ferimentos
O guarda-freio do tramway da Cantarei-

ra João Refoneschi, de 32 annos de edade,
solteiro, residente á rua Dr. Alfredo Pu-
jol jí, 63, quando dirigia a manobra de dois
carros em frente á Ponte Pequena, bontem,
ás 9 horas c meia, ficou com a mão direi-
ta presa entre os parachoques.

O dr. Sá Pinto, medico da Assistência,
prestou os nocessarios soecorros á victima.

O conduetor da "Light", Vicente Delisa
n. 85G, de 34 annos de edade, morador á rua
Duque de Caxias n. 19, ao descer de um
bonde, hontem, ás 18 horas e meia, na ave-
nida Agua Branca, afim de dessedentar-se
nas obras dc um predio em construcção, foi
atropelado pelo automóvel n. 643, guiado
por Luiz Garavelo.

O chauffeur evadiu-se, e a victima, foi
medicada pela Assistência Policial.

Congestão alcoólica
Morte do 11111 menor no hospitnl dn Sanla

Cnsn de Misericórdia
O menino José, filho dc Ayres Pinto da

Silva, dc 4 annos dc edade,, residente na
rua Madeira n. 18, por volta das 6 horas de
hontem, illudindo a vigilância de seus paes.
tomou uma caneca dc pinga que sc achava
sobre uma mesa dc sua casa c ingeriu a
maior parte do álcool nella contido.

Os resultados não sc fizeram esperar: a
criança apresontou desde logo symptomas
de uma terrivel embriaguez, sendo por isso
removido para o Hospital da Santa Casa,
depois de medicada pcio dr. Pedro Nacara-
to, da Assistência.

O infeliz menor falleceu ás 10 horas da
manhã na Santa Casa, victimada por con-
gestão alcoólica.

O perigo dos automóveis
Proseguc no posto policial da Consolação

o inquérito referente á morte do infeliz me-
nino João Ribeiro de Barros, atropelado na
rua da Consolação pelo automóvel n. 1.285.

O chauffeur Joaquim Lucilo requereu
fiança ao dr. João Baptista de Sousa, 4-0
delegado, que mandou ouvir a respeito o dr.
Adalberto Garcia; 1.0 promotor publico.

A' vista do parecer da promotoria. o
chauffeur, foi hontem posto em liberdade.
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são pallidàs porque não
derivam sufficiente nu-
triçao do que comem;
portanto, necessitam a
Emulsão de Scott

(de puro Oleo de <*£>¦*.
Figado de Bacalháo
com Hipopkosphitos)

r

que é um alimento con-
centrado productor de
sangue rico, forças,
carnes e vigor.
Certifique-se bem que

—- seja 
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Gynuiasio de S. Bento
Xa segunda-feira, 23 do corrente, ás 20

horas, o fluente c empolgante orador frei
Theodosio de S. Dettolo fará tuna confe-
reneia na lingua italiana, que com lauta
elevação c maestria maneja, obedecendo ao
tiltilo dc " S. Benedetto legislatorc".

Não ha convites especiaes.
As pessoas que quizerem ouvir o notável

orador poderão cnlrar pela rua Floreneio
dc Abreu n. 7.

Um grupo de distinetas senhoras da elite

paulistana pensa cm realizar.no dia 12 de abri!
próximo, um baile em beneficio do Sana-
torio de S. Luiz para Tuberculosos, de Pi-
racicaba.

A humanitária idéa, em tão bora aventa-
da, tem tido por parte da nossa sociedade
o mais sympathico acolhimento.

Tudo faz antever que este festival dc ca-
ridade terá, como os anteriores, o mais
franco suecesso.

O baile realizar-se-á nos salões do Club
Germania, sob os auspícios das exmas. sras.

Condessa de Alvares Penteado, condessa
dc Prates, dd. Ancsia da Silva Prado t
Chaves, Antonieta Penteado da Silva Pra-
do, Anna dc Moraes Burchard. Elvira Cou-
tinho, Aurca Pujol, America Sabino, Ca-
roKna Alves de Almeida, Conceição d'Ávila
Villaboim. Elisa de Toledo Schorcht, Flo-
rina loureiro dc Almeida, Filomena Mata-
razzo. Generosa Pinto, Marina Rcgoli Crcs-
pi. Maria Gabriella Junqueiro de Carvalho.
Maria da Cunha Bueno, Maria Marinho
Jordão, Maria de Faria Gonçalves Dente,
Maria Pinotti Camba. Olympia dc Barrol
Uchôa, Sophia Torres Neves e Zina Pu-
gliesi.

A commissão de festejos está composta
das exmas. sras. dd. Eglantina Penteado da
Siiva Prado, Henninia Monteiro dc Barros.
Jane Pacheco e Chaves, Julila Alves de
Lima c Sophia Pacheco e Ciiaves.

Os convites começarão a ser distribuídos
hsje, podendo ser procurados com o sr.
Paulo Jordão, aa sede do .Automóvel Club.

Desavenças e agressões
Margarida Pinlo, dc 21 annos dc edade,

casada, residente á rua Frei Caneca n. 12. é
casada com o "chauffeur" Raphael Pipa.
que trabalha durante toda a noite.

Margarida qne fica sozinha em casa, hon-
tem pela madrugada foi despertada por um
grande barulho partido da porta da rua.

Levantando-se, viu que a porta estava
aberta. Dirigindo-se á uma das janellas
abriu-a e nessa oceasião recebeu unia faca-
da na mão direita vibrada por um desconhe-
cido que fugiu immediatamente.

Nesse sentido Margarida prestou declara-
ções ao primeiro delegado sr. dr. Octavio
Ferreira Alves, que vae apurar conveniente-
mente o caso.

Por questões de somenos importância,
hontem pela manhã, cm seu botequim, o ta-
bérneiro Adriano Diogo, de 28 annos dc
edade, morador á rua Amélia n. 39. aggrc-
diu com um pires o menor Waldomiro Pas-
sos, de 15 annos, rcsidenlc á rua Floreneio
de Abreu n. 105, ferindo-o na região pa-
rietal do lado esquerdo.

O Iacto passou-se á rua da Conceição n.
29 c a policia esteve no local.

O sr. dr. Pedro Nacarato, da Assistência,
medicou o menor.

Morto 110 hospital
MnU umn \U.'tÍmn «los automóveis — Um

IniÜtoM) \Hhimio «lc 72 anuus morre
cm <. n-e-quencin tic lrauii-.siti-.mu

No hospital Humberto I. falleceu hontem
} infeliz trabalhador João Napo, de 72 annos
dc edade. residente á rua Conselheiro Jus-
tino n. 30.

O inditoso velhinho fora ar.tc-honíem.
conforme noticiámos, apanhado pelo auto-
inove! n. 7-69, guiado pela "cinuíítar" Luiz
Pich.

O «cadáver foi removido para o necrotério
do Araçá.

DISMINE FRATOT
Cura as cystiles

Trabalhador soterrado
Numn olaria pertencente ú Conipnnlilii Cc-

rnnilcn Allcniu — Morte dn victimu

Xa olaria da Companhia Cerâmica Alie-
mã, a 2 kilomefros distante do Ypiranga,
diversos trabalhadores oecupavam-sc, hon-
tem, ás 14 horas, num grande desaterro.
quando suecedeu desmoranar-sc um bloco
dc terra, que foi apanhar um delles, o de
nome . lliagp Fernandes, hespanhol, casado,
dc 24 annos de edade, morador no Ypi-
ranga.

Apesar dos promptos soecorros dos seus
companheiros o infeliz foi retirado dc sob
a terra agonizante.

Chamada a Assistência Policial, compa-
receu promptamente o medico dr. Pedro
Nacarato, que mandou remover a victima
para o hospital de Santa Casa dc Miseri-
cordia.

Em caminho, Thiago Fernandes veiu a
fallecer no auto ambulância, sendo o seu
cadáver removido para o necrotério da Po-
licia Central.

Amores trágicos
O crime do Cnxlngiiy — i*"i indivíduo; do-

pola do teniiii* contrn n vida ilr duns
pessoas, suicldn-sc com » mesriín ni-mn
criminosa — 1'inii c.u-lii

A policia, rebuscando as algibeiras de
Mario Braga, o protagonista da tragédia
que sc desenvolveu ante-hontem 110 silio
do Caxinguy, a 5 kilometros do morro dc
Pinheiros, e da qual demos pormenorizada
noticia, encontrou uma carta que lhe era
endereçada e um retrato dc Clotilde dc
Andrade, 110 verso do qual se lia o se-
guinte:"Tu disseste que havias de ser minha até
morrer. E eu te jurei, sob minha palavra
dc honra, que havia de ser teu."

Nos ângulos liam-sc os nomes " Mario—
Clotilde".

A carta c a que se segue e que reprodu-
zimos, respeitando a syntaxe de regência:

"Em primeiro logar, tenho a dizer que
não sc trata de nenhum crime c nem res-
peito a pessoa alguma. O verdadeiro autor
deste hediondo acontecimento? E' lin»
mente o amor!!!... A desgraçada que
morre junto a mim? Si não morresse, de-
veria ser ella a cúmplice desta loucura! i")
unica culpada da minha perdição. Eu pode-
ria não morrer criminoso, deveria dar cabo
da minha infeliz vida e deixar essa desgra-
cada perdição dos homens que vivesse mais
para fazer aqui no mundo mesmo. Mas não,
ella ficará zombando dc mim ou por outra
fará a desgraça de outros. Portanto, tomo
esta deliberação porque, ao contrario, é im
possivel viver mais! Ultimamente a minha
vida tornou-se em uma loucura incompa-
ravel a qual trouxe-mc este ultimo recurso.

Peço a gentileza das autoridades de ser-
viço, para que não seja necessário Jazer
autópsia em nenhum de nós c toriio pedir
aos mesmos c ao mordomo do cemitério do
Araçá, para que sejam depositados cm uma
só sepultura estes dois infelizes corpos. Não
tendo mais a dizer despeço-me de_ minha
querida Pátria, dc meus bons amigos de
minha querida familia e a todos saudades
do infeliz c inditoso — Mario Braga."

Syncope cardíaca
Falleceu hontem repentinamente, na casa

em que residia, á rua Magdalena. o quin-
quagenario Miguel Angeio dos Santos.

Verificou o óbito o medico legista dr.
José Libero, que deu como " causa-mortis"
syncope cardiaca.

Asencla Officinl do Còllocaõãó
Boletim de 21 de março de 1914.
Procuras':
142ÍJ p-etendentes procuram, nesta Agen*
cia: .

7464 familias dc colonos, para a lavoura
cafeeira, pagando, pelo trato dc mil pés de
café, por anno, dc 60Ç000 a 160$000; por
carpa, de I2$ooo a 50^000, e por alqueire
de café colhido, de $400 a i$ooo.

30 familias de apanhadores dc café, pa-
gando, por alqueire, dc $500 a i$ooo.

420 camaradas para a lavoura, pagando,
por dia de serviço, dc 2^500 a 4^000,

Offertas
1 administrador dc fazonda.
I escrivão de fazenda.
1 oleiro.
I agricultor.
Iinmigraniçs:
Chegados: 27.
Esperados: cm 23, 23; cm 25, 31.
Lotes de terra á venda
Nos nucleos: Jorge Tibiriçá, Campos Sal-

les, Saubau'na, Panqucra-Assu', Conde dc
Pinhal, S. Bernardo, Gavião Peixoto e sec-
ção Nova Paulicéa; Nova Europa, Nova
Odessa, secções Pinheiros e Paraizo; Nova
Veneza, secções Quilombo, Barreiro e S.
Bento; Nova Campinas, Conde de Parna-
hyba, Dr. Martinho Prado Júnior e nas fa.
zendas Cachoeira c Monjolo,

Contractos cffeditados:
Directamente: 1 familia dc colonos c 23

camaradas.
Destino certo: l'S familias de colonos.
Por agentes: 1 familia dc colonos.
Aviso. —.Esta Agencia, acha-se aberta,

todos os dias uteis, das 8 ás io horas, e das
12 ás ifi.

Prolecçtlo á Primeira Infância e Impecç/lo
tle Amai tic Leite (gratuita) — Kua Floreneio
do Abreu n. 122, dita íl horas da manhã
tl 1 hora o meia da tarda

Junta Commercial
Sessão dc 21 de março dc 1914.
Presidente, João Cândido Martins; (Se-

cretario, dr. Renato Maia; deputados, Con-
ceição Bastos e o supplente Estcvam Fay-

EXPEDI ENTE
Officios: Dos juizos commerciaes desta

capital, da comarca dc Santos, Campinas,
jundiahy e Taquaritinga, communiyando as
fallcncias dos negociantes, respectivamente,
daquellas praças Herculano Pereira Simões,
corretor; F. Bouças e Comp., Bischoff Co-
ny c Comp., Jordão Bardi e Ângelo Casa
ro. — Inteirada; archivem. é.

Requerimentos: De Arnaldo dc Castro e
Comp., desta praça; Miller de Magalhães
c Comp., da de Guaratinguetá, para o archi-
vamento de seus distractos sociaes. — Ar-
chivem-sc.

De Carvalho, Leme e Comp., da estação
dc Presidente Alves, comarca dc Bauru',
para o mesmo fim. — Venha o distracto as-
signado por todos os sócios.

De Álvaro e Fernandes, T- Leme c Cia.,
desta praça; Junqueira, Guimarães, Leitão
e Comp.. da dc Santos; Musitano c Albcrti.
da dc Jahu', para o archivamento dc seus
contractos sociaes. — Archivem-se.

De Álvaro e Fernandes, Vasconcellos .
Georges, Arnaldo dc Castro, Charles M.
Guiddings, J. Leme e Comp., desta praça;
Musitano e Alberti, da de Jahu', para o re-
gisto de suas firmas commerciaes. — Kegis-
tem-se.

Dc Fernandes Costa, Gomide e Comp.,
desta praça, para o registo da marca com
a figura de nm touro para algodões lisos
dc seu commercio. — Kegiste-se.

De Alfredo Leal, da praça dc Santos,
para o registo da marca Chingtiirita. —
Cumpra todas as disposições dos artigos 1
e 5 do decreto 1236, dc 24 dc setembro di
19Ò4.

Da Companhia Industrial Mogyana de
Tecidos, Companhia Alítò Brasileira Taxi-
Benz. Companhia Mercantil Paulista, para
o archivamento de seus documentos. — Ar-
chivem-sc.

De I). Olivia Furtado de Mendonça, rc
clamando contra o levantamento da fiança
dc ex-leilociro desta praça Julio K. Furtado
de Mendonça. — Deferido.

GRANDE HOTEL GUANABARA
RUAS D* LgA MS. IOI » 103 E BLOBI* H. 2

EXCLUSIVAMENTE PARA FAMILIA3 E CAVALHEIROS
Magníficos aposentos com vista sobre toda a Bahia
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COZINHA DE PRIMEIRA ORDEM

JOAO B. PAZO & GOMPANHIA
Rio cie Janeiro

Gabinete <le Queixas
e Objectos Adiados

Extrahiran*.-sc dos jornaes reclamações
referentes a Campinas, Conchas, S. Carlos
c capital.

Foram recolhidos ao Gabinete dois car
tões com botões de vidro, uma bolsa com
dois lenços, uma carteira com dinheiro,
um sapatir.ho dc couro branco, um sacco
com dois vidros, um par de botinas, duas
plantas, um caderno dc notas da " Phar-
macia Kcneficmte Soroeabana", uma boi-
sa com dinheiro, um ;anr,o preto, um guar-
da-chuva. uma caixinha, um livro, um cha-
péo e objectos com os nomes de Lúcia Ga-
ma c Antonio Rodovalho.

Reaislaram-se declarações de perda dr
uma vaüse com papeis, um anel de ouro cm
formato de cobra, um guarda-chuva, urna
bolsa preta com uma carta, uma carteira
para cigarros com o monogramma F. S., uni
molho de chaves.

Pelos conduetores da Light ns. 16. 204.
214 c 420 foram encontradas quatro bolsas

S cr-m dinheiro, sebindo a 75*. 70a, cm
diversas parcellis. as importâncias recolhi-

I das ao Gabiente durante o corrente anno.
j O Gabiínte funeciona ã rua do Carmo.

t2.\-, das II á» 16 boras.

Santa Casa
Mappa do movimento do hospital cen-

trai da Santa Casa de Misericórdia cm 19
de março dc 1914. .;

Existiam em tratamento 906 enfermos, en-
traram 38 sahiram 46, falleceram 2, e exis-
tem cm tratamento 896, sendo 2 do Instituto
Pastem*.

Consultas: medicina 210, cirurgia 22, gy-;
nccologia .|o, oto-rhino-laringologia 18.

Pequenos curativos, 105. operações 3. *
Fcrmulas aviadas: serviço interno 47o»

serviço externo 467.
Falleceram: Antonio Fiate, italiano e Elias

Mutran, syrio.

Inslrucção Publica
Decretos iisslgnmlos

No despacho do sr. secretario do Inte-
rior com o sr. vice-presidente do Estado,
cm exercicio, foi assignado o decreto exa-
nerando, a pedido, d. Alda Pereira da Sil-
va, adjunta do grupo escolar de Bauru .

 Foi concedida mais a quarta partj
do ordenado ao adjunto do segundo grupo
dt Braz. Joaquim Vicente da Silva Kosa.

 Foram autorizados a permutar os
respectivo:; cargos, os adjuntos de grupos
-solares: Francisco Marcondes Pereira, do
dc Pihdamonhangaba, e d. Mana Amélia
Motta de Almeida, do segundo de tatiUate.

 Forani nomeados adjuntos de grupos
escolares: ,-„.,'.

Orlando Goulart, para o de Pedreira;
d. Antonieta de Sá Franco, para o de 1 tn-

damonhangaba; ,
d. Maria Rodrigues de Azevedo, para o Ue

Salto* , ,r . .,,
Fernando Vianna. para o de Mon-e ..!to,
José Galvão Prianle, para o de Bragança;
d. Isaltina de Carros Cotrim, para o de

Limeira.
. Forani nomeados os seguintes pro-

fessores: , ...
Floriano Fonseca dc Godoy, normalista

primário, para reger a escola do bairro do
Palmital. em Jaboticabal;

Francisco Kohcrto de Almeida Jnnior,
normalista secundário, para reser a escola
riocturná dc Sallo de Itu';

d. Waldomira Ferraz, normalista prima-
ra, para reger a escola mixta do bairro do
Cai.ral. em Rio das Pedras;

Sebastião de Castro, normalista primário,
paia reger a escola do bairro dos Venáricios,
em Kedempção;

Foram removidos, a pedido, os sc-
guintes professores: , , - ,

Raphael Improta. da escola do bairro «le
Mombaça. em Pin.lainonhangala, para a do
bairro das Catíninhns, cm Lorena-;

d. Carmen Ferreira de Oliveira, da esco-
la mixta do bairro do Pau dVUhinho, cm
Piracicaba, para a mixta do bairro dc S.
Carlos, em Rio das Pedras;

José Augusto de Sousa e Costa, da esco-
la modelo isolada annexa á Escola Normal
Primaria de Pirassununga, para a esco.a do
Quilombo, cm Rio Claro;

d. Maria Perpetua de Salles, da cscobi
mixta do bairro dos Remédios, em Taubaté,
para a mixta do' Pinhão, em Quiririm, na
mesmo municipio; _

Antônio Nunes, da primeira escola ele
-Apparecida. para a de Votorantim, ambas
no municipio de Sorocaba;

d. Amélia Ferraz Ccrqucra, da escola da
es.ação de Louveira, cm Jundiahy, para a
mixta do bairro do Banharão, cm Jahu .

Foi exonerada d. Othilia dc loledo Ramos
do cargo de professora da escola mixta do
bairro'da Esperança, cm Jacarehy. por ter
sido nomeada substituta efíectiv ade grupo
escolar. ,

Foi declarado sem effeito .0 decreto de
16 de fevereiro do corrente anuo, na parte
«m que nomeou d. Djanira Lima para reger

a escola do sexo feminino do Campo do
Galvão, cm Guaratinguetá.'Foram 

concedidos noventa dias dc licen-
ça, em prorogação. á professara d. Eurydi-
cc de Carvalho Rodrigues, da escola mixta
do bairro da Lagoa, em Itapecenca.

Foi concedida mais a quarta parte dc
seu ordenado, ao professor Joaquim Isidoro
Ma* tins, da escola dc Sorocaba, a contai
da data cm que completou trinta annos d<
serviços prestados ao Estado.

Foi concedida mais a .*.' parte do seu or-
Jenado ao professor Francisco A. de Abreu,
h ia escola do bairro de S. Franciscc-,
cm S. Sebastião, a contar da data cm qut
completou trinta annos dc serviços presta-
dos ao Estado.

Dlreclorla Geral

Officiou-se ao sr. secretario do Interior,
enviando roteiros dos inspectores escolares,
correspondentes ao mez dc fevereiro.

Papeis entrados:
Officios dos directores dos grupos dc Be-

bedouro. Salto dc Itú, Batataes. Santa Bar-
bara. Villa Bella (2) c Itatiba; dos prefeitos
municipaes de Taubaté, Pinheiros c Sara-
nuhy; do inspeetor escolar, sr. Benedicto C
C Brilho; do sr. J. Santos Júnior; do dire-
ctor da Escola Normal de Guaratinguetá; da
professora d. Corina Landim; do directot
do núcleo colonial " Nova Europa r.

Papeis despachados:
Dos directores dos grupos escolares de

Fartura, Pirajú c Santo Antonio — Sciente;
do inspeetor escolar, sr. José Carlos Dias

— Devolva-se com a informação;
do director do grupo de Mocóca e dos di-

redores dos núcleos coíoniaes ' Monção e
"Visconde de Indaiatuba' — A* Secreta-
ria;

da direclor do grupo de Mocóca—Trans-
mitta-se ao sr. secretario do In!.-rior.
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Policia do Ejftado
Por acto de liontem, foi nomeado o sr. dir

Paulo Ciirsino de Moura, aclual escrevente
lla delegacia de policio lla capitnl, para exer-
r.cr, interinamente o cargo dc escrivão da
delegacia de policia da quarta circumscri-
pção,' duranie o impedimento do effectivo,
que sc acha cm commissão.

Resumo dos i
ria da Capital

i.o 17.W' 2.0 661
3-0 112*1.*
4.0 1178.'

i&

primeiros prêmios ila Eote-
Federal extrahida liontem:

, , ioo ipooSFoQO
IOÍOOOSQÒO

5 :ooi)$noo
4 ;ooo$ooo

io •
Centro Sportivo

TKAVIISSA DO CKMlMRRÒlÒ

Irgo da Sé, ponto aclual, não comportar tnl
serviço, lembro a conveniência dc partirotn
dô mercado da rua 2$ dc Março, -¦ Sala das
sessões, 21 de março dc iyi |. — A. líaptisla
du Costa. — A' Prefeiturn.

INDICAÇÃO N. 185, DK 1914 ,

Sendo a rua Tlresscr a mnis transitada pc*
Ias pessoas*que aos domingos c dias de fes-
(as sc dirigem ao Hipjiodronio, indico ao sr.
prefeito a-conveniência em mandai* com a

possível urgência completar o calçamento
no trecho comprehcndido entre a avenida
Celso Garcia c a rua da Moóea, dc accordo
com a lei 11. 1.506, dc ai dc março do anno
findo. — Sala das sessões, 21 de março dc
,o,.|, _ A. Uaptisla da Costu. — A' Prefei-
tura.

imposto quo essa compa-
*. Presentemente, cila pa-

anuo; o mínimo fixado
lei sorá de dois conlos
porlanto, que os co*

tabeliã minima de
nhia deverá pagai
ga 1 iCooí-ooo^ por
pelo hlCU projecto dc
aniuiaeá. Vè v. exd .
ires municipaes ficam pcrfciianieme ga
ranlidos. Mus, si a empresa explorar o ser-
viço de annuncios na parte interna e ex-
terna dos bondes, pagara o mesmo que tem
pago até aqui.

Piwecc, pois, que esle projecto vem per-
feitàmciúo tomar possivel a exploração
desse ramo de commercio, sem lesar abso-
lulaincnte os cofres municipaes (Muito
bem. Muito bem).

INDICAÇÃO N.

Indicamos á

186, DE un

ií
IJocclío (lo Lotcriao

GRANDE VANTAGEM AO POTUCO
! 03 bilhetes Urancoe da Loteria Fado*
Tal, vendidos por enta cnaa, cujoo nume-
rou terminarem pelas unidades cntcrlo-
rea ou poRtiprlorca & unidado em qut
termlmir o promlo mnior, tsr!".o (liroltrj
to reembolso do mesmo dinheiro, o que
aquivnlu n premiar tres tlnncs.
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KUA S. BENTO,
eal"
41-A

"úotcrlns, commissões e descontou
Cnsa montada it capricho e nuo mal»

oirimodldadca offerece a seus cllenloo.
Dlllicíes pelo custo real

fl", VADO & OOMP.
TEI.EriIONE, 4.1 G4

Prefeitura sirv.vsc com ur-
gciícia mandar assentar Riiias na rua Pra-
tes, na parte ainda não calçada que da para
a rua Trcs Rios. — Sala das sessões, 21 de
março dc 1914. — R, A. Gurgel, Alcântara
Machado. — A' Prefeitura.

Vae ú mesa,
deliberação o

é lido c julgado objecto
seguinte

ilv

mio dc tlois contos círtutró dc 11111 conto

para os projectos classificados em l.ò c 2.0
Ipgar, fazendo para isso ns necessárias ope-
rações dc credilo.

Ao art. 4.0 —- Supprima-sc. — Sala dai
sessões, 21 dc março dc 1914. — 'Alcântara

Machado.

falando
Botelho,
e Mario

INDICAÇÃO N. 187. DE 191-I

necessidado

k FREFEEÍDâ.
Rua rio Rosário, 25 - S. Paulo

Telephone n. 3.652
i. mais seriei dus cnsas de loterias

LOfrBS K FÈIIWANDKS
Cnsa Malriz: Rio,

¦Rua do Ouvidor n. 151 e 108

A
Travessa ilo Commercio, 4

AGENCIA J>10 LOTERIAS
casa que maiores commodldades

Indicamos á Prefeitura
mandar uma turma dc empregado,) da Rc-
p;irlição de Obras capinar c limpar 03 dois
largos da freguezia do O' c rua adjacentes,
listas ruas publicas acham-se cm péssimo
estado, — Sala das sessões, 21 dc marco
Je 7QI,|, _ /-. A. Gurgel, Alcântara Ma-
chado. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 188, DE 1914

Indico;-' a pedido dc alguns moradores,
que o sr. prefeito municipal mande proje-
dar e orçar o prolongamento da rua Sousa
Lima até á rua das Palmeiras,
sessões, 21 de março de 191 '

Machado. — A'

Sala das
Alcântara

Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 1S9, DE 1914 ¦

Os moradores da rua dos Appcninos,
além da rua Corrêa Dias, pedem por-meu
intermédio que o sr. prefeito municipal
mande remover com urgência o matlagal
(pie alli existe no leito da rua c que c 11111
deposilo dc lixo c de immundicics. — Sala
das sessões, 21 dc março dc 1014. — Alcan-
tara Machado. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 190, DE 1914

Indico que o sr. prefeito municipal man-
dc orçar o calçamento a parallelcpipcdosInstituto

- Sala
- Alcan-

PROJECTO N. ,13, DE 1914

A Camara Municipal de S. Paulo decreta:
Art. 1.0 — Pica creada na tabeliã do im-

poslo de Publicidade a laxa de 20$000 para
cada bonde em que sejam colloeados an-
núncios 011 reclamos, exclusivamente na par-
te interna desses vehiculos c mantida a
aclual taxa de 50*000 por bondes cm que
sejam lambem colloeados annuncios na sua
parte externa.

Paragrapho unico — O minimo do ini-
posto scni.de 2:oòò$ooo,

Art. 2.0 — Esta lei mirará ém vigor des-
de a promulgação, dc modo que a metade
do imposto a arrecadar 110 segundo semes-
tre deste exercício será calculada de.iiccòr-
do com o arligo 1,0.

Art. 3.0 — Revògain-se as disposições cm
contrario. — Sala das sessões, 21 de março
dc igi'4. — Oscar Porto. — A's coinmissõcs
dê Justiça e Finanças.

O SR. SAMPAIO VIANNA — Teço a
v. exc. que faça consignar na acta de nossos
trabalhos que o vereador sr. dr. José Pie-
dade deixa dc comparecer á presente ses-
são por ter se ausentado dc S. Paulo.

O SR. PRESIDENTE — Constará da
acta a declaração do nobre vereador, e com-
mímico á casa que o sr. dr. Ricardo Mendes
Gonçalves deixa dc comparecer á sessão por
motivo de força maior.

Comparecem os srs. Mario do Amaral c
Esíariislaii Borges, 1.0 e 2.0 secretários.

Occuparam lambem a tribuna,
sobre o projeclo, os srs. Carlos
Archanjo Gurgel, Joaquim Marra
do Amaral.

O SR. ARCHANJO GURGKT, justifica
a seguinte

EMENDA

Inclua-se onde convier: _ .
\rL ,., — O •mercado da rua de b. Joan

só será demolido depois dc construído e 111-
stallado o novo mercado, dc que trata este

projeclo. .
Arl. ... — As armações c inslallaçoc,

metallicas do Merendo dc S. João scriio
removidas e adaptadas no local onde func-
ciona o .Mercado dc Pinheiros, no districto
dc líntantan. — Sala das sessões, 21 do
março de 1914. — R. A. Gurgel.

O SR. MARIO DO AM ARAI, justifica
a seguinte sub-emenda á emenda apresenta-
da pelo sr. Archanjo Gurgel:

SUB -EMENDA

"serão removidos e adaptados
", diga-se: serão removidos e
ainda forem aproveitáveis, no
Sala das sessões, 21 dc mar-

VSBÂ IÍLS1
FOKOA PUBLIOA

Serviço para hoje:
Dia, ao commando geral, major Ribeiro,

do primeiro corpo da guarda civica.
O primeiro batalhão dá duas ordenanças

para esla reparlição, a guarnição e o serviço
do costume.

Os demais corpos dão o serviço do cos-
tume.

Ainamíensc dc dia, sargento Costa.
Uniforme, o 2.0.

» »
Tocará no jardim do Palácio uma secção

da banda do musica c no da Eu*: outra,* *
Encaminharam-se — Ao primeiro bata-

Ihão, o requerimento de Josá Barbosa, desta
capital; ao segundo, uma carta dc d. Dona-
ria Maria de Jesus; ao terceiro, duas dilas,
dos srs. Horacio Haggé c Tcobaldo Mendes,
do nucleo colonial " Monção"; uma dc d.
Mnria Joanna dc Jesus; ao quarto, ò rçquc-
rimento dc Manuel Miinzano, dc Dcscalva-
do; ao quinto, a carta dos srs. Garros e
Companhia, dc Ribeirão Pires; o requeri-
mento dc d. Rosalina Amocdo de Siqueira;
no segundo corpo da guarda civica, a carta
dc d. Maria Isabel dos Santos.

fica na espécie, 2111,50 do altura sobre o
nivel da calçada; islo é, o passeio dove
ficar livre para o tínnsito c para isso o
assoalho do andaime começará a 2lil,50 do
chão, dc accordo com os nrts, I.o c 2.0 da
lei 1.49*1, dc 25 dc dezembro do 191*1;

Attendendo que os cltalcls, projeclados
nos passeios, não pcrmittirãq o transito 11"
vrc cm todo o passeio, infringirão as dis-
posições da lei 11, r.490, dc 19ÍIJ

Attendendo a ludo isso, na vigência das
leis ciladas, não podem scr approvadas as
plantas juntas; pelo que indefiro a petição,
dirigilido-sc a peticionaria, querendo, á Ca-
mara Municipal;

S. Dc Damèino, O. Matíara, Fahrictd
Bcnedctíl c Turiniii, Maria Rosa Ca-
Primo Pereira, Pedro Álvaro Noro-
Amadeu Monteiro, Joãp Civil, Joa-
topes c José Bonagoliá, pedindo li-
— Sim, cm termos;

Roberto Fernandes, pedindo licença.
— Como requer; •

de Antônio José Nogueira', Manuel José
de Puri. -Ciavam Acárino, João da Silva
Dante, josi More, Miguel Aurichio, José
Çanalicn, Johrma Maria da Veiga, Victor
tíubtigrace, Gabriel Ro.sse, Paschoal Dio-
rio, Hugo Cátttizèlli e Nicola Fcrfano,, - pc-
dindo approvação dc plantas. — A' Dirc-
doria dc Obras c Viação, para os devidos
fins.;

de
Dias,
seira,
nha,
quim
cença.

dc

BEOrtl&TAjrtlA DO INTKitlOIl
Rc

director do
para infor*

Indeferido;
Nogueira. — rfclle

Passa-sc

Onde diz:
no local, etc.
adaptados, si
local, etc.

O SR.
seguinte

Substituiçí Dctcrniinoli-se a do ai/e-

da avenida Cel
Disciplinar c i
das sessões; 21
tara Machado.

so Garcia, entre o
ponte do Tàtuãpé.

de março dc 1914- •
— A' Prefeitura.

ot-

fereco aos seus clientes.
bilhetes pelo custo real

Domingos la soajjeiA & irmão
Telephone, 2.598

83 — ÍS
União Sportiva

— RUA DO COMMERCIO
liABANCA & COMP.

Grandes vantagens naa loterlao úo E.
Paulo e Rio.

BOOK-MAK EB
Informações as mais completas BObro

iorrldus do Rio e 8. Paulo.
Casn. matriz — Iiiirgo do 6. Frondacc,

»I1 — IUO DE JANEIRO.

INDICAÇÃO N. 191, DE 1914

Indico ;
secretario
de serem
liiiniriàçãò

1 Prefeitura que solicite do dr.
da Agricultura providencias afim
substituídos os combustores de il-

da rua Libero liadaró por ou-
tros melhores,
março dc 1914.
Prefeitura.

Sala das sessões, 21 de
Mario do Amaral. — A-

Ü i

ORDEM DO DIA

Entra em discussão o projecto apresenta-
do pelas commissões de Justiça c Finanças,
cm seus pareceres ns. 16 c 14, autorizando o
prefeito a aposentar com todo o ordenado
o dr. Joaquim Silverio Gomes dos Reis,
veterinário do Matadouro Municipal.

Ninguem pedindo a palavra, é
posto cm votação e approvado.

o projecto

Entr
dc 191-4,

.#'

}•:
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I2.a SESSÃO ORDINÁRIA EM 21 DE
MARÇO

Presidência do sr. Raymundo Duprat

A' hora regimental, feita à chamada, vc-
ri fica-se a presença dos srs. Sampaio Viâii-
na, Carlos Botelho", Joaquim Marra, Hen-
rique Fagundes, Archanjo Gurgel, Goulart
Penteado, Rociia Azevedo, Washington Luis,
Alcântara Machado, Oscar Porto, Rayniun-
ilo Duprat e Uaptisla da Costa, faltando com
causa participada os srs. josc Piedade c
j,lciuk*s Gonçalves.

Abrc-:e a sessão.

O SR. ARCHANJO GURGEL, servindo
dc secretario interino, pur não estarem pre-
sentes, na hora da chamada, os srs. Mario
do Amaral c lístauislau Borges, 1.0 e 2.0 se-
pretarius, dá conta do seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES das commissões dc Obras e
Justiça, sobre o projecto referente nos ty-
pos dc fachadas dos predios que lorem cou-
ttruidos na rua Dr. Falcão. — A imprimir.

PARECER da Commissão de Justiça, so-
Dre um requerimento, de João Dicbergêr c
Francisco Neinitz. — A imprimir.

PARECER da Commissão de Justiça, so-
bre a indicação n. 34, de 1912, do cx-verêa-
áor dr. Pedro Vicente de Azevedo. —. A im-
primir.

PARECERES das commissões de Obras,
Finanças c Justiça, relativos á erecção de
Um mausoléo sobre o túmulo do dr. Pedro
Vicente de Azevedo. — A imprimir.

'REQUERIMENTO 
N. 34, DE 1914

Requeremos que o prefeito mande abrir a
rua 10 (Lapa), no ponto de cruzamento com
a rua 12, onde foi fechada por um parti-
cular. — Sala das sessões, 21 dc março dc
1914. — Joaquim Marra, Oscar Porlo. — A'
Prefeitura.

REQUERIMENTO N. .-,3, DE 1914

Tendo uni particular fechado .1 cerca dc
jrajnc a rua 10, no districto da Lapa, na
parte cm que cruza com uma outra ruo pu-
olici, cm que está edi ficado o grupo escolar
da Lápa,cliamamos para o caso a atlenção dn
Prefeitura, para que se digne dar as provi-
dencias que no raso urgem, no interesse pu-
blico. — Sala das sessões, 21 de março de
jrji.j. — R. A, Gurgel, Alcântara Machado.
— A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 182, DE 1914

Chamo a attenção do sr. prefeito para o
estado dc completo abandono em que jaz
o largo de S. José*, verdadeiro contraste com
p bello cli ficio mandado construir pelo go-
verno do Eslado para funecionamento do
grupo escolar, freqüentado por mais dc Soo
crianças. O seu ajardinamento nâo absorve
despesa incompatível com os recursos da
municipalidade c pôde ser executado pelo
pessoal que a Camara manterá para tal fim.
t— Sala das sessões, 21 dc março de 1014. —
'A. Llaplista da Costa. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 180, OE 1914

Efmbro ao sr. prcfeiio a conveniência de
ynandar executar a lei ri. 1.50.1, dc 21 de
março do anno findo, na parte que se refere
á rua Rubino dc Oliveira, cujo estado é sim-
plcsmcnic deplorável e só pódc st.rvir de at-
testado ao indifícréntismo que ac admistra-
ções passadas votaram iqnclla parte da ci-
dsde. Eíual reparo c applicavcl á rua da
Ponte Preta, onde existe uma valia que já
devia ter merecido reclamação alé por parte
das autoridades áo Serviço Sanitário do Es-
tado, tal o estado anti-hygienico cm que lia*
bilualmcníe sc encontra, constituindo ver-"dadeíra ameaça á saude publica. — Sala d.is
sessões, 21 dc ina-çs dc 1914. — A. Uaptisla
ia Cosia. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. i&í, DF. 1514

\ Interpretando o sentir de uma grande par-
le*dos moradores do Bcltnizinlio. indico ao
ir. prefeito 1 ccnvcnicncia dc interpor seus
bons officios junto á Directoria da I.ight
ind Power, afim dc que esta companhia faça
trafegar na íinlia áo Belém (bonde 24) ai-
guas carros para operário?, ficando desta
fórma sana ia essa lacuna, que muito preju-
dica ios moradores da zona referida. Si o

INDICAÇÃO N. 192, DE 1914 .

Indicamos que o prefeito requisite da Sc-
cretaria da Agricultura a collocação de trcs
combustores no prolongamento da rua Pau-
lista. — Sala das sessões, 21 dc março de
1914. — Joaquim Marra, Oscar Porto. —
A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 193, DE 19M

Indicamos que o prefeito interponha^ os
seus bons officios junto á Companhia Light
and Powor, 110 sentido dc ligar, pelo bonde
de Sanla Cecilia, diversos bairros da ci-
dade á Escola de Pharmacia, Collegio de
Santa Ignez, Escola Polytechnica, Quartel
da Policia, F.scola Prudente de Moraes,
Gymnasio do Estado, construindo apenas a
linha cm parte da rua Silva Pinto c parte
da Trcs Rios. E assim, o bonde de Santa
Cecilia, da ponte da Ingleza, seguiria pelas
ruas José Paulino, Ininiigrantcs (onde há
linhas eollocadas), Silva Pinto e Tres Rios,
até Affonso Penna (onde sc- assentaria li-
nha nova) e pelas ruas Affonso Penna,
Ribeiro de Lima, Avenida Tiradentes, Pri-
gátleiro Tobias (onde já existe linha). Au-
gniérilando-se os números de carros, cm
nada sc prejudicaria a linha aclual de San*
ta Cecilia c ficariam satisfeitas as necessi-
dades du publico que demanda as escolas
mencionadas ou 03 edifícios públicos, c lo*
cal onde sc realizam' as eleições dc Santa
[phigenia. — Sala das sessões, 21 de março
dc 1014. — Oscar Porto, Joaquim Marra. —

Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 194, DE 1914

im cm discussão os projectos ns. o,
dos srs. drs. José Piedade e Ricar-

do Gonçalves, autorizando a demolição im-
mediatá do Mercadinho de S. João, e 18,
do mesmo anno, do sr. dr. Joaquim Marra,
destinando os terrenos municipaes situados
abaixo c aos lados do viaducto dc Santa
Iphigenia, para a construcção de 11111 novo
mercado cm substituição ao de S. João, com
pareceres d;is commissões reunidas de Justi-
ça, Finanças, Obras c Hygiene, sob n. 17.

O SR. ALCÂNTARA MACHADO jus-
ti fica c manda á mesa as seguintes emen-
das:

EMENDAS SUBSTITUTIVAS E SUP-
PRESS1VAS

A'

Constaiidó-iios
um predio nó 1-
da rua Santo
to, indicamos

que estão reconstruindo
o do Riachuelo, esquina

Antnnio, íóra do alinhamen•
á Prefeitura mandar vírifi-

Ao art. I.o — Ficam destinados á cons-
trucção ile um Mercado, que substitua o da
rua dc S. João. os terrenos municipaes sub-
jàcentcs ao viaduclo de Santa iphigenia.
rcservahdò-sò para a cõnsírucçãó do Mer-
cado de flores os lerrenos adjacentes ao
mesmo viaducto c situados no largo dc San-
(a Iphigenia.

Ao art. 2.0 — Supprima-se.

¦ Ao art. 3.0 — Reilija-se da seguinte for-
ma: O prefeito mandará organizar os pro*
jectos e orçamentos dos novos mercados,
clãssificáildd-òs c submettendo-os á aprecia-
çãõ da Camara.

Paragrapho 1.0 — Os projccíos serão or*
ganizados de maneira que as construcções

pi;djcctada's não prejudiquem a perspectiva
do viaducto.

Paragrapho 2.0 — Fica o prefeito autori-
zadp a abrir concorrência publica para ti
apresentação dos projectos, caso, por aceu-
mulo dc serviço, a Directoria de Obras não
possa tncarregar-se do trabalho; e nessa
hypothese o prefeito estabelecerá um pre-

ço dc 1914. — Mario, do Amaral.

JOAQUIM MARRA justifica o

REQUERIMENTO

Rcqueiro a volta do projecto cm discus-
são, bem como das emendas apresentadas,
ás respectivas coniirjissõcs. — Sala das ses-
soes. 21 dc março de 1914. — Joaquim
Marra.

Ninguém mais pedindo a palavra, é o re-

querimento posto em votação e approvado.

Entra cm discussão o projecto 11. 12, de
1914, do sr. dr. Carlos Botelho c outros srs.
vereadores, autorizando a Prefeitura a alu-
gar. mediante contracto, nii referendum da
Camara, quanto ao preço c praso. um predio
em que possam funecionar conjunctamcntc
todas as repartições municipaes, epter do
legislativo quer do executivo, com parecer
n. 19, das commissões reunidas de Justiça.
Finanças, Obras c Hygiene, que conclue por
um substitutivo.

O S*R. ALCÂNTARA MACHADO -
Sr. presidente, cm nome das commissões re-
unidas da Camara, envio á mesa uma emen-
dà supprimindo a cláusula "ad referendum
dã Camara", que, por inadvertencia do rc-
lator das commissões, introduzimos no art.
1.0 do substitutivo.

Desde quç o projeclo determina as con-
dições principaes a que deve obedecer - o
contracto de arrendamento, nenhum motivo
existe para rpie elle. uma vez feito, volte ao
conhecimento da Camara.

Taes são os motivos que justificam a
apresentação da emenda.

Vae á mesa, é lida e posta cm discussão,
juntamente com o projecto, a seguinte

EMENDA'

Ao art. I.o:
Rcdija-se: — Fica o prefeito autoriázdo

a tomar cm arrendamento o predio á rua
Libero Badaró, etc. — Sala das sessões, 2:
de março de 1914. — Alcântara Machado.

Ninguém mais pedindo a palavra, é o nro-
jecto posto cm votação, salvo a emenda, è
approvado.

Posta cm votação, é ápprovada a emenda

Entram cm discussão os *pr,rr.-.crcs ns. 20
c 16, das commissões dc Justiça e Finanças,
mandando archivar umrcquc|*imento em t\w.
o dr. Hermann von Ihering, direclor do'
Museu Paulista, solicita uni auxilio para a
Estação Biológica do Alto da Serra.

Ninguém pedindo a palavra, são os pare-
ecres postos em votação c approvados.

rcs Manuel Roque da Silva, dei quarto ba-
talhão, no commando dp destacamento dt
Rio Preto, por ter sido esse officinl nomea-
do para o cargo dc secretario du seu bata-
Ihão. * *

Alistamentos — Alistaram: no terceiro
batalhão. Dionysio José dos Sanlos, Dayitl
Vaz dc Lima, A. Pires Ferreira c Francisco
Pinto de Oliveira; 110 quinto, Joaquim Fer-
reira dos Sanlos e João Busso.

Exclusõcs -— Deram-se as das praças Al-
berto Napoleão, Francisco Marcondes da
Luz, Dario dos Santos, por conclusão dc
lempo, Virgilio dc Campos e Bentdicto Ma-
nano dos Sanlos, por substituição.

Reinclusões Deram-sc as dos soldados
desertores Ernesto Roiz dos Santos c José
Salustiano Alves. * *

Serviço para o dia 23:
Dia, ao comnsihdq geral, major Ganioedá,

do terceiro batalhão.
O primeiro batalhão dá a guarnição, duas

ordenanças para esta repartição, a guarda
do Tribunal dó Jury. crcollas para conduc-
ção de presos ao Fórum c o serviço do ces-
tume.

Os demais corpos dão o serviço do cos-
tume.

Amanuense de dia, sargento Gonzaga.
Uni forme o 2.0.

GUARDA NACIONAL
Fez-se entrega da caríj-patcníe ao capi-

ião José Ferreira Granja, do 10.0 batalhão
de infanteria da Guarda Nacional da ca-
pitai.

 Competéntemente rcgislada, fez-se
entrega iia • patente e guia de mudança do
major cirurgião Sinibaltíò Gullo, vindo de
Minas Geraes. » *

 Encaminhou-se ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores a guia e co-
nhecimento do pagamento do sello, do sr.
Castor Eugênio de Andrade, nomeado te-
nente do 4O1.0 batalhão dc infanteria da
comarca dc S. Roque, municipio de Ara-
çariguama.

in M ÉiifiIII eo 1111

Dípecíopiâ Geral

— Acham-se approvadas na Dirccloria de
Obras e Viação as plantas dos srs.: José
Mastrangelo.idois predios, avenida Angélica,
„, 5 — Emilio Paliuilio, modificação, rua
(aragilá 11. 14 —• Cândido Oliveira, tres ca-'ias, 

rua Mullcr, entre os ns. 154 e 156 —
Ebast Ostroncu, uma casa, alameda Glelie
n. 31 — Regino Aragão, <|iiatro C3=as. ala-
ii-iféla Glette ns. 74, 7'), 7*i c Rò --¦ .VI arga ri-
cia Hérbst, duas casas, rua Doze de Outubro
11: 1 iR — Emilio Riccliert, uma casa, alameda
dos Andrtidas n. 112 — Miguel Furioso, uma
cas?.. rua da Graça 11. 132 — Jacomo Üosclii.
uma casa, rua "g" n. 4 na Lapa — Amato
Quito, uma easa, rua Floresta 11. 3 — Manuel
da Silva Pinhão, augmento, rua Gomes Car-
dim 11. rg — Bento dc Sousa c Companhia, i
uma arra, rua Brigadci-o Tobias ns. 61 e 63 '
— Arthur B. G. Pavão, modificações, rua
Piratininga 11. 163 — Poradisa Giorgi, au-
gmchtò, avenida Nazareth n. 10 (n tinta) —
Affonso Repiici, uma rasa, alameda Santos
n. 42 — Francisci de Chiar:, uma casa. rua
Anhaia 11. 261 (tinta) — Augusto Costa,
augmento, rua Taiio-, quadra 

"3.3", Ypiran-
ga — Antonio Rapn. um predio, rua Guaya-
nazes 11. i.',6 — Elias Souccs, dm predio, ave-
nida Tavares n. 20 (tinta) — Alba Vittorio,
uma casa, rua "F", Ypiranga, esquina rua
"17" — Josú Maslran*.rc!o. uma casa, rua
Sabará n, 36 — Ulysses Morelti, duas ca-
sas, Estrada do Ypiranga h. 65 — Antonio
Decausas, augmento, rua João Theodoro 11.
232.

Devem comparecer na Directoria de
Obra-, e Viação. para esclarecimentos, os
srs.: Joaquim Ferreira, Alfredo Ferri. Ja-
eob Tichenbcrper, Saverio Agrisano, Ricar-
do Domingos dos Santos, Alexandre Perei-
m.

Ao Deposito Municipal foram recolhi-
dos 19 cães.

— Na Inspectoria Geral de 1'iscalização,
fnram embargadas as seguintes construc-
ções: t

Pelo fiscal Manuel Bonilha, á ma Pruden-
te de Morae? n. 57. por infracção do artigo
l.o da lei 3S, o infractor sr. Carlos Cruz,
•imitado cm' 20$000, dc accordo com o artigo
26 do acto 660;

pelo fiscal Benedicto Vianna. á rua Im-
maculada Conceição n. 26. por infracção do
arligo l.ò dã lei ,V'- c o infractor sr. dr. Vir-
«ilio de Carvalho Pinlo, multado cm 2Q$000,'
de accordo com o artigo 2C do neto C69;

pelo fiscal Vicente Blóis, á rua Verguei-
ro n, ;fi. nor infracção do artigo 1.0 da lei
S. 1: o iufraclor sr. Paschoal Graziano. mui-
lado em 20S000, de accordo com o artigo 26^
do aclo frio;

pelo fisc.-.l Álvaro Lopes dc Arauio, á rua
da Graça n. 159. 

"por infracção do'_ artigo
i.o <Ia lei 38, c o infractor sr. Gregorio Spi-
ne multado cm 20?ooo, de accordo com o ar-
tide 26 do acto ftíy.

qtiçrimentòs despachados;
De Luiz Guerreiro. — Ao

grupo escolar de Palmeiras,
mar;

dc Odorico de Albuquerque c Armando
de Araujo. —justifico em lermos, Com*
immicou-sc á Fazenda)

de Aründo Rodrigues.
de d. Aurora Barbosa

o attestado medico;
de Francisco Ambrosio, proprietário da

cocheira á avenida Rangel Pestana, 11. 3.1.11
recorrendo de iiitimaçSes feitas pela Ui*
rectoria do Serviço Sanitário. — A' Dirc*
ctoria do Serviço Sanitário, para infor*
mar; '

de Carlos Gomes dc Sòüsaf Schalldcrs,
•— Mantenho o despacho anterior.

— Officios despachados:
Do director das escolas reunidas dí

Areias. — Dirija-se á Secretaria da Fa-
zenda;

do direclor das escolas reunidas dc Cnn-
ceição da Barra Mansa. — A' Directoria
Geral ila Instrucção Publica; . ,

dc Ângelo Pires c Américo Brusclum. —

inscrevam-se; ,
dns directores dos grupos escolares dí

Ribeirão Bonito, Barreto; c S. Sebastião,
pedindo crcolirm. — A' Directoria do Ser-
viço Sanitário;

do presidente da Camara Municipal dí
Santos, pedindo providencias nó sentido t\i
scr entregue á Escola de Commercio "Joso

Bonifácio", daquella cidade a subvenção
orçamentária. — Dirija-se á Secretaria da
Fazenda; . ., ,

do prefeito municipal dc Natividadc, pc-
dindo de5inféctantc. — A' Directoria do
Serviço Sanitário; ,

do director da F.scola Normal Primaria
do Braz. desta capital, pedindo uma collec-

ção dó "Diário Official" para attender;
da Camara Municipal dc Iporanga, 5c-

dindo providencias com relação ao appa-
recimentó de febres de mau caracter ::•-

quelle municipio. — A' Direciona
viço Sanitário;

dr. secretario da Justiça e da
Publica, tranrmittindo' copias das in*

estadas pela delegacia de Ri-
Preto e da 5.a circumscripção da
relativamente a Manuel Ferreira

do do exercieio illegal da_me*
dicina. -- A' Directoria do Serviço Sani*
tario. . .

do
rança
fprmaço
beirãn
capital,
Pinto, aceusa

elo Ser*

Segu-

Nada mais
a sessão.

NOTA -
da revisão
amanhã.

havendo a tratar, levanta-

Os discursos; por dependerem
dos oradores, serão publicados

-a:mo--**r!*Tnff*-Ji*i--*-«-.^^ Mrur3*n**s*»WOT*w»Ttíi«(atx»-W

car si isso é cxaclo c si ha ou não um
plano de melhoramentos naquello local, e si
essa reconstrucção virá ou não prejudicar
esse plano. — Sala das sessões, 21 dc março
de 1914. — Oscar, Porlo, Joaquim Marra. —
A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 195, DE 1914

Indicamos á Prefeitura a necessidade clc
ser retirado, quanto antes, um muro exis-
tente no centro da rua Ruy Barbosa,_ 110
prolongamento desta até á avenida liriga-
deiro Luiz Antônio, muro esse que fecha o
terreno do predio ri. 250, da referida ave-
nida. — Sala das sessões, 21 de março dc
1914. — Oscar Porto, A. Baptista da Costa.
— A' Prefeitura. .

INDICAÇÃO N. k/j, DE 1914

Eslando intransitável a rua Homem dc
Mello, no trecho inicial, principalmente 011-
de, segundo estou informado, não é possi-
vel a chegada dc carroças conduzindo ma-
te riaes para obras, cujas plantas estão ap-
provadas; indico á Prefeitura que 1n.1r.de,
com urgência, por uma
a dita rua. — Sala das
ço dc 1914. — Koch:
feitura.

I Recção Judiciaria
*_ *¦ ]

das turmas, aterrar
sessões, 21 de mar-

— A'Azevedo. Vn

INDICAÇÃO N. 167, DE 1914

Solici.o do sr. prefeito mandar collocar
guias e nivelar a rua Dr. Pedro Vicente
110 trecho comprehcndido eulrc a avenida
Tiradentes c a rua Dr. Eduardo Chaves. —
Sala das sessões, 21 de março dc 1914. —
Estanisiaii P. Borges. — A' Prefeitura.

INDICAÇÃO N. 19S; DE 1914

Solicito do sr. prefeito mandar collocar
guias na rua Thomé dc Sousa, entre a rua
Voluntários da Pátria c a avenida Canta-
reira. — Sala das sessões, 21 dc março de
1914. .—¦ Eslanislau P. Borges. — A' Tre-
feitura.

O SR. OSCAR PORTO - Sr. presiden-
te, tomei a palavra para subnicticr á con-
sideração da casa «m projecto dc lei — c
não se diga 

"qúe csscprojccto vem lesar os
cofres municipaes. Não, o projecto, cqui-
tativo c justo, trata apenas de altenuar o
lançamento do irnpcsío sobre uma empresa
que explora, dc ha muito, o serviço de an-
núncios nos bondes da Ai<,7ií and Power.

Como v. exc. sabe, o lançamento desse
intpcsto i feito por bonde, de maneira qüe
a empresa concessionária dcíse cont.-acto
paga o imposto annual de 30§ooo por bonde
onde explora os annuncios. h, agora, tendo
a Light rmd Power procurado melhorar a
csthctica des bondes que trafegam nesta ca*
pita!, prohibiu á empresa concessionária a
exploração dos annuncios na parte exUrna
dos bjnd-.s. O resultado é que essa cmp:t-
sa, que explorava o serviço c pagava o im-
posto relativo a 24 bandes, apenas, vê-se
obrigada a dividir tsses anmmcos pela par*
le interna dos bondes dc maneira a oati-
par talvez, no roir-inio. 200 bondes. Ora, pa-
gaàdo cila o imposto annual dc 5C$ooo por
bor.de. virá a pagar io contos de réis an*
nuacs, quantia que, por certo, cm multa
pouco excederá, da resultado Iiquidj qje
essa empresa pádc <t:rar._

Vc, períanio, v. exc e os meus collega!
que esse imposto st terna asphysiante, pro-
hibitivo mesmo da exploração licita dc am
ramo ác coaimcrck».

Procurei, portanto, salvaguardar os inte-
resses dos cnír« muaícisats. creando ama

Tribunal d© Justiça
Distribuição de autos em 21 de março dc*

1914.

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFFICIO
Appellações crimes

N. 6*718 — Dois Córregos — A, justiça
e Francisca Paes Moreira. Ao sr. Brito Bas-
lo**

N, C720 — Capita! — Dr. Juvenal Ma-
lheiros e João Teixeira Pombo. Ao sr. Phi-
ladelpho Castro.

Aggravo
N. 7111 — Rio Prelo — Lino José de

Seixas c sua mulher c Joaquim Menino cio
Nascimento c sua mulher. Ao sr. Plnladc-

pho Castro.
Appcilacõcs eiveis

N. 7110— Jaboticabal — Ricardo Vasques
e outros e Companhia Força e Luz dc Ja-
boticabal. Ao sr. Sette, em substituição.

N. 749Õ — Capilal — Dr, Platão dc An-
drade c coronel Raposo dc Almeida e d.
Maria Etclvina dc Oliveira. Ao ir. A.
França.

Embargos
N, 7012 — Jaboticabal — Manuel Ernesto

da Conceição c Romeu Pastore, Ao sr. Me:-
rciles Reis. .

M, 7*,|-> — Capital — Crescendo Colallilo
e losé Domingos Mattos. Ao sr. Meirelles
Reis.
CARTÓRIO DO SECUNDO OFFICIO

Recurso crime
N. 3009 — Ribeirão Preto — O juiz ex-

officio e Antonio Garcia. Ao sr. Campos
Pereira.

Appellação crime
N. f>72i — Jundiahy — A justiça c Anto*

llip Garcia. Ao sr. Almeida c Silva."civil

— João Elias de

plió 2.0, combinado com os artigos' 13 c 63,
André Deodato c Nicoláu Dcodato; nos ar-
tigos 306 e 299. José Ferreira.

Fiança concedida — O chauffeur Fran-
cisco f.ocilo. causador do desastre que vi-
ctimou ha dias, o menor João, á rua da
Consolação, requereu em jnizo fiança c, pen-
do ouvido o promotor público, este opinou
favoravelmente.

Francisco fei posto, por isso, cm liberda-
de,

Alvará de soltura — Foi expedido alvará
dc soltura em favor dc Páschbal Càparrai

ÍUSTICA K SEGTJItAIíOA T"ÜTU,ICA

Foi concedido passaporte ao sr. Luiz Pra*
do Marcondes, que segue viagom a Europa,

Foram expedidos alvarás dc folliaa
corridas aos srs; Pedro Teixeira da Silva
Branco e Arcbimedes Cajado.

Reejuerimèntos despachados:
De A. Moacyr de Godoy. — Ao sr. ter*

ceiro delegado auxiliar:
de Alfredo Feijó. — Sim. Ac sr. com*

mandante geral; _, .
de Herculano Cândido de Paiva. — hgual

despacho; .
ile Alfredo Romano. — Não pode scr ile*

ferido o pedido:
dí Francisco José Amadeu, segundo ilc=-

pácjio. — Compareça nesta Secretaria, para
rrattlsrizar a transferencia;

de Oliveira e Bicalho. — ScllCm a petl-
cão c o documento iunto;

de d. Joanna Maria do Carmo de Azam-
bnja. —'Compareça nesla Secretaria, para
regularizar a assignalura da petição;

de Francisco Joaquim Cordeiro, segunde
despacho. — Tdentifinnc-se;

de Guilherme do Nascimento, segundo
despacho. — Ideritifiqtie-se;

dc José Adriano Marrcy Junior. quarto
despacho. — Ao sr. commandante gera!;' de Tnsé dc Freitas Bueno, ex-carcereiro

rino da cadeia dc Espirito Santo do Pi-
nhal, de vencimentos 3

ia que

• Inde*

que acaba de cumprir a pena de
.d*

1(5 annos de
nnado pelo

Adi

prisão cellular a que fora condem
jury dc S. Carlos.

Denuncia improceáci-.te — O dr. Adoipbo
Mello, juiz da primeira vara criminal, jul-
contra Salim Salomão llaidcr e Antônio
de Lucca, por crime dc ferimentos levei.

FoFisam Civel
Pelo juiz da 2.:i

signado o dia 30 d
no para se realizar
da fallt-ncia de Lu

de-vara rçpnmcrciat I
; março do corrente an-
a assembléa de credores
7. Klabiri.

Appellação
N. 74'>o — Botucalú'

Carvalho Barros e sua mulher e *j Camara
Municipal. Ao sr. Clementino dc Castro.

CARTÓRIO DO TERCEIRO OFFICIO
Recurso crime

N. 3I0O — Rio Claro — Miguel Feres e
Anlonio Ferraz de Toledo. Ao sr. Piiüa-
delpho Castro.

Appellação crime
N. <>7io — Pitangueirai — A justiça r

Luciano Motta. Ao sr. Campes Pereira.
Appelkíücs eiveis

N. 7J9S — Capivary — Miguel Assad e
Alia Abili e outros. Ari sr. G. Gomide.

N. 7407 — Santos — João Paes Machado
e José Kibciro dos Santos. Ao sr. F. Whi-
takcr

Fornm Gri-sninal
Denuncias — O dr. Adalberto Garcia, pri-

meiro promotor publico, offereceu denun-
das contra: Joaqaim Loureiro Valente, in-
curso no artigo 268 do Código Penal (cs-
tupro); José Ferreira, anspessada do se-
gando batalhão, no arligo 303; Manuel Fer-
reira. proprietário do Hctel dos Viajantes,
nc artigo 303, t Aracrico Cappehno. r.o ar-
Cf-o 303.

Pronúncias — O <!r. Adolpho Mello, jtAz
áa primeira vara criminal, pronunciou como
incursos: no artigo 303. Anna Caimassi c
Benedicto Raraos: no artigo 234, parasra-

ciai rc-crl
bastião
move I

sentença
1 Tofolo

O mesmo juiz declarou cm prova
os embargos oppostos por Gambá c Coir.p..
na concordata do negociante Antonia 

'1 c;-
xeira da Silva.

l) juiz da l.a vara civil c commer-
eu os embargos oppósios por Se-

(.'risa no executivo cambial, que ih;
lapliael Vital.
O inesmo juiz julgou por

o deposilo requerido por Migui
contra Isidoro Lcens.

O dr. Pinto de Toledo, juiz da l.a
vara, homologou a concordata proposta pc-
lo fallido Felippe Jorge.

 O dr. Pinto de Toledo, juiz da l.a
vara civel e commercial. julgou por senten-
ça a pcnlmra do executivo cambial que d.
.Maria <ias Dores Seabra move contra-o dr.
Gabriel Dia- da Silva, condcmhando este a
pagar á autora a quantia de !io:jo6**ooo.

 Foi encerrada a dilação probatória
nos autos da acção ordinária que o memse-

•nhor Camillo Passalacqua move contra a
Fazenda do Kstado.

 O dr. Pinto dc Toledo, juiz da i.a
vara civel e commercial. por sentença de
hontein, decretou a fallençia do negociante
Manuel Ferreira, estabelecido á rua Bres-
ser n. 260, com armazém il» seccas c mo-
üiados c padaria, designando o dia 13 de
abril próximo para se realizar a primeira
assembléa de credores.

Expediente do dia 21 dc março de 1914.

Communicou-sc á Secretaria do Interior,
que .*>. 1O do corrente mez, d. Judith da Sil-
va, professora da segunda escol.a feminina
dos Campos Elyseos, reassumiu o exerci-
cio do seu cargo, por hayêr terminado a
licença em cujo goso se achava ; e que a
20 do mesmo mez, o sr. Antonio Monteiro
de Caslro, professor substituto da escola
masculina du bairro dos Pinheiros, deixou
o cxi-rcicio do scu cargo.

-- Trarísmitílu-sc á mesma Secretaria o
pedido dc diversos objeçtos para a escola
do bairro úo Bom Rcliro, regida pela pro-
fessora d. Anna 

'Marcondes Homem de
Mello.

— Requerimentos despachado"s:
Da Còhimissãò Executiva ela Nova Ca-

thedfàl ele S. Paulo, sobro a conslrucção
ele clialcts em redor do terreno onde deve
scr construido o novo templo:

Attendendo que, per perriiula com o go-
verno elo Estado e por diversas acquisi-
ções a particulares, a Municipalidade dc S.
Paiilo linha 110 seu dominio diversos ter-
rci-.úr> na praça João Mendes e nas ruas
Marechal Deodoro e Capitão Salomão, dos
r|iiaes chegou a iniciar a construcção d')
Paço Municipal; (Leis na. 583, de 11 de
junho de 1902, c 86"; d.e 30 de novembro
de 1905) ;

Attendendo que. a z'i de outubro de 1911,
cm virtude da lei 11. i..;Op, de 11 de abril
de 1910, a Municipalidade pcrniutou com
a Mitra dc S. Paulo parte desses terrenos,
dando uma área dc 1.246,111^, c recebendo
no largo ila Sé outra de 1.575,1112, e vol-
lando <;o:occ?cxw, pagos em cinco presta-
ções annuaesj

Alteiidendo que, mais tarde, tendo então
recebido por doação feita pelo.governo do
Kstado grande parte de terrenos entre as
ruas Marechal Dèodòro c Capitão Salomão,
a Municipalidade deu, ainda cm permuta,
á Milra, a 2S de abril de 1913, uma área
desses terrenos xom 4.Sú:!,in2 c recebendo
4,ors,ma e 180, afim de qu.* nella, situada
na praça Jcão Mendes, ruas Marechal Deo-
doro e Capilão Salomão c frente para o
antigo largo t\\ Sé, fosse construi-
da :i nova Calhedral, alinhado o edificio
segundo o alinhamento dos alicerces do
Paço Municipal cm construcção, conforme
planta que ficou fazendo parte integrante
da escriptura do permuta, tudo autorizado
pela b*i 11. 1.6*4, de 10 dc março de 1913;

Attendendo que todo o terreno, desde a
•frente da Calhedral até ao antigo largo
da Sé, ficou destinado á formação dc uma
praça publica c que ao collocar os alicerces
ilo 1'í.ço Municipal já feira este .recuada
nas runr. Marechal Deodoro c Capilão Sa-
lomão, afim de que fossem ellas .-.largadas,
c devendo essa largura ser- dc 16 metros,
de accordo com a lei 11. 1.582, de 2 ele se-
lembro dc 1912, art. 2.0 (ciladas leis ns.
[.654, dc 1913. c 1.582, de *9>~) 1 .

Attendendo que as ruas e praças são
bens do dominio publico das municipili-
dades;

Attendendo que, com o alargamento das
ruas Marechal Deodoro, lado impar, c Ca-

"pitão Salomão, lado par. c com a forma-
ção da praça da Cathedral, a Municipal!-
dade. por essa forma, fez passar os teyrc-
ios nccc£5irios a esse fim do scu dominio
privado, em que sc achavam, para o do-
miuio publico; em que sc devem encontrar;

Attendendo que os bens do dominio pu-
Mico municipal estão fora do commercio.
ião por sua natureza destinados ao uso
:ommuin de todos cs habitantes, o (*ue,
-.onsequencia inevitável, impede o uso ou
oecupação exclusiva por um só;

Attendendo que a peticionaria, com *
eonstrueção de pequenos chalcts, em parte
¦lo "espaço *uos«andaimcs cm volta das obras
ia Cathedral, chalcts que devem durar cm-
quanto durarem essas obras, isto é. nunca
menos de dez annos, a peticionaria quer
isar c oecupar exclusivamente, durante
ísse praso provável, parte dos terrenos dis-
tiiiados ao alargamento das ruas Marechal
Deodoro c Capitão Salomão, á formação
la praça da Cathedral e o jâ pertencente
i praça João Mendes, destinados, portin-
to, ao uso commum;

Attendendo mais, que na cidade de S.
Paulo, logo que nas constrecções a pared:
da fachada attinja a 2111.50, os tapumes
provisórios de madeira, qu; vedam as obras

>)Ítfímm\%!fVtmmZOmtínmmmXJm\n^
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pedindo pugamento
que se julga com direilo. — Nada
providenciar por esta Secretaria;

de Pásqual Peroni, desta capital. •
ferido:

de Rógeriò Fajardo, desta capital. — An
sr. terceiro delegado de policia, para infor-
mar* e devolver.
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Tribunal do Jiiry
Presidente. <ir. Vicente de Carvalho; pro-

motor, dr. Sebastião Lobo; escrivão, coro-
nci Evaristo de Paiva.

Entrou hontem cm julgamento o réo Jo-
si dos Reis Valente, incurso no art. 303 do
Código Penal, ferimentos leves.

Fez a sua defesa o dr. Amcrico Pinheiro
c Prado.

O coau-lho ficeu assim constituído: Al-
fredo dc Oliveira Alves. Theophilo Rodri-
gues da Rosa, jugnnha Pereira ie Artliia-
ja, Benedicto de Camargo, dr. Boccacio
Badaró. dr. Felinto Optlz, Éparninondas
Lopes da Silva, dr. Octavio Paes de Bar-
ros, Benedicto Pinto de Oliveira, Virg-.lio ,
Pereira Sobrinho, Luiz dc Almeida M**"-,} devem scr removidos.^ e os andaimes, que
Francisco Siqueira Netto.

O aceusado foi absolvido. I 
então se fizerem, terão, excepto nas
de pequena circulação, o qae cão se
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Ariih o l.ií» Monr-inlrim ....
Auan o T"-i(-ottoí ilo lllb. l'rclo, ,
Bnnco ünllií
Idem n HO dins
lünomnto-.r-piildi llrnsllolrn . . .
Centrnl ilo Aiuwen- Gorn"s, . ,
tlorliimo Acnn liwmnn .....
Klcelrlo- llln n.-ro
rinottl Onrnba •
Piwtòrl! Mciin-lliilio. . . . • •
1'nrnuo Pnlncírln ....«••
T. Lim F. Molhs. 1'nriuinnnnem» .
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Mcrldlonnl Panllstn
P. do (Msto do B. Pnnlo . . . •
lorcn i) Lu*- do Ubernblnlin, . >
Pinhal Fabril
PaulMa P. o l.n- •
Pnnlliln de En-rRln Eloctrlea . .
F. t«. fl. Vnlenllm. . . i • ; •
P. Teoidos N. Rciilinr*. dft Ponto .
Pftppelllítelo Rerrleehlo Pepe . .
Eleet. 8. «'anlo o Itio
fior-mle-, «Villa Rammy*. . • •
Teoidos tConcordla»
Unido dos Hellnndoros. . • • •
Curtldora Marx
flport e Alrnccfi-s
]Pelephonlcn dn Parnnft ....
forca e Luz do JnhO . . . < •
E; Ferro do Dourado fr. 500 . .
lgnn e Kxirot. Mor-* das Crufoi .
Canlllelo Kowarlck ......
tlamplnelra Sana o ExROttos . .
Compnnhln Mnc-Itnrdy • ,: • •
Indnstrlnl Monvnhn de Toeldos .
FnbriOR do Meins noffmnnn. . .
Forca e to» A'«isnnry
Kdtrndn dc F. P. P-uilo-'Ioj*ní . •
Moinho Centrnl do mlielrilo Prelo
Indiislrlnl, do fl. Cnrlos. . , . •
Cnmpos do Jordão
Emp. Wectrlen Arnrnqiinrn, Juros
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Hoo. Ationyma Cnsn "Vanorden .
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Indnstrlnl de 8. Pnnln.....
Kmpr-s-i Melhoramento" R. Jono .
limpresn lílectrlcldado tlebodonro
Empresa Melhoramentos do Paraná
Forro Esmaltado *SIlex» , . . .
3. Rornnrdo Fabril
Nnclonnl üslampnrln . . « . •
hnlcnflo llochn
Camplnclrn, Tracçfio, Luz e Forca
Produelo* Ctilmloos <L. Quclrn**-.
Vidraria Kanta Mnrinn. . . , .
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H, Martinho
Bailo Fnbril
Luz o Porca (ío Tietê i . • » •
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Vla"'o ?. Pitulo-Mnlto (Irosco . .
Pn rnnncnse dc líloetrlcldnde. , «
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Luz o Força dc Santa <!ruz . . .
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Teiíelasern de Seda »
Telcnhonlca do S. Panlo . . ,
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Eiportaçflo Paulista
Hsporlação Mineira,
ürpadlcntú. . . .
impostos. . i 1 .
Estampilhas - ¦ «

Caie decpacbadot
Paulista , . •
Mineiro . , ,

Kcndn em (rances 1
Paulista , ,
¦Mineiro . , .

SÀNT03, 21.

, Í-8.003Í504
7:18SS!.ri2

lll$(»0
0:C09$.T/9

8418600
TolaI.

Total

Total

m-usum

2S.I30 o ir, ki.
Uill u ¦! ks.

zi~im e so ts.

l?õ «13,33
6.283 2!)

180.0S11Ü3

482?50O

de S. Paulo, a 90Í000

Bolsa de Santos
Curto official üe vendas puSSioas

OFPEKTAS
Cnmbloi

Letras particulares a 6 dias.
» 80 » a

» bancarias 1 6 • .
• 30 » .

Manso- ouro: CC0.
' Apólices:
Io Empreatlmo externo do £,...

16.000.(100*0. . . .
Ip Estada do S, .Paulo, 6.'

Vend. Comrr.
,. 16 21132 15 25IJ2
. 16 28132 15 26132
, 15 11110 15 tt-!
. 15 5|8 15 3pl

Relação
direitos

EXPORTAÇÃO DE CAPE

SANTOS, 2

que pagarios exportadores
na Recebedoria dc Renda

Café Paulista
Arbuçklc c C, . . . .

Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

Naumann, Gepp c C, Ltd.
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

R. Alves, Toledo c Comp. ,
Os mesmos — Saccas
Os mesmos — Francos

,0.»série. ... J:000S OJOS.
7.» . 1:0005 0405
8.» . 1:000$ 041Í
9.» . liCOOS 9408

10." . l:CO0S 040?
Lctias:

Ja Oamara Municipal do 3. Vicente
cx-Iiuoh «tfOO -
Debentures:

Ha Companhia de Tecelagem do Sede
Italo-nmsllclra, ex-Juros . . . n$M3 —

iti Companhia Conlral do Armazéns
C.ernes. ex-)uros t0>000 -
AceOes:

fla Companhia Santista de Tecelagem 
da Companhia Kcglstadora dc Santoa — 2O0Ç00O
ío Moinho Santista  —
da Companhia Paulista de Armazena
Goraes  - 150*000

da Companhia Pastoril de Hlbclrilo
Pires.  "-

da Compnnhia Internacional de Ar
mozona Oeraes  "" *"

da Companhia Intermediária de Cate
Bantoa  ~" ™"

da Companhia Cenlrnl de Armazéns
(jernes  505$COO —

da Companhia Mogynna do Estradas ...„,.
do Ferro c Navegação 280t>000 26OÍO0O

tta Compnnhln do Pesca-Santns. . . 22)$000 —
da Companhia Pnnllsln do Vias For- „„„„»»

renn oVluvlnca 580$000 000$000
da Companhia Pugllil  ~"
da Companhia Paulista de Terna o
Colonização H0$000 —

da Companhia Chtmlcn o Agrícola
Santista  —

4a Companliln .«untl-t» do Bordados "~
•JáCompnnhln ünsaccailora o licbeno-

llcladorade CaW, 80»/o .... 10C.$033 —
cia Companhia Cernmlen Santista. * "*"
da Companhia Santista. do Drogas. . —
Companhia União do Transportes . —
Compnnhln Aulo Cnrage  ¦" "*
ia, Compnnhln Internacional Cino-
inntogmpliloa  ~"

dn Companhia Agrícola Paulista . —
da Companhia Comtractora do San- '„-„„

tos B5Ç000 72S000
Foi declarada a venda no dia 20 do corrento 1

Llbraa  82.000
Krauoos CS.833

Comp.
Saccas .
Francos

Saccas .
Francos

¦ Saccas .
Francos .

Zerrenner, Bülow
Os mesmos-
Os mesmos

Nossack c Comp,
Os mesmos
Os mesmos

Société Financiére
A mesma -
A mesma -

Jlard. .Rand e Comp.. ., .- ,
Os mesmos — Saccas ..
Os mesmos -r- Francos .

Theodor Wille e Comp. .
Os mesmos — Saccas ..
Os mesmos — Francos

Levy e Comp. .....
Os mesmos — Saccas .
Os mesmos — Francos

E. Johnston e C, Ltd.
Os mesmos —Saccas .
Os mesmos — Francos

Leon Israel c Bros . . .
Os mesmos — Saccas .
Os mesmos — Francos

Diversos 
Os mesmos — Saccas .
Os mesmos — Francos
Café Mineiro

Naumann, Gepp e C. Ltd.
Os mesmos — Saccas .
Os mesmos J Francos

Société Financiére . . .
A mesma — Saccas .
A mesma — Francos .

«13:200?ooo
10.000

50.000
i7'394Ú2

4-015
2(1.225

14 :o.',olfooo
3.250

1O.250
8 :C.|o$ooo

2.000
10.000

8 :Õ40?ooo
2.000

iu.ooo
6 '.7045640

1.552
7.760

4 :.'02!*c&< j
1 .oiy
5-095

1:626$gi2
376 e 30 Us.

1.883
1 :(J2ò$oòo

375
1.8/5

1:620$ooo
375

1.375
340$oou

125
C25

97Í920
loe loks.

5033

4:Glo$r>7J
1.1301:4 ks.

3-390
2:574?ono

<" 1
l.Srjo

cias de perfumaiia, pintura, tintitranii c
outro.-, usos, — Afsad Sliama**, A, Wa-
guer e Alfredo Leal. , ,

Classe 11.11. •- Froduelos cliinuc
[/as o especialidades pliarmacrulicas
mnndo Stócklci', João Púrtadi
Frota, Alfredo Leal e Eduardo
Ida dc Abreu, , . ., ,

Classo I3,a, -• Madeira, — Anlonio Net-
to, Fevnando Rodrigues e José da Cruz
Horta. . t «• , 1 .

Classe i.l.a. — Canna d* índia, l*ami*u,

jtltico, vime c outrus cipós,
pes Kios, Domingos
custo Marlins Moreira.' 

Classe íl.n. — Palha, csparlo, cairo,
piassava, naina e ontras malerias filameu
tòm! - Alberto Lopes Rios. Domingos
Refinelti c José AtlgÜStÓ Marlins

Classo iS.a. - Alsodão. —

Ahlfeld, Antonio Teixeira Marques c An

tonio Aulicino. ~" . . ,,,(,.,.,
Classe i6.a. - Lá. - Fnednch AW.íld

Antônio Teixeira Marques c Miguel Guer

ra.
Classe 17.11. — Linho, juta

Fricdrich Ahlfeld, Antônio
ques e Miguel Guerra.

Classe l8.a. - Seda.
fcltl, Antônio Teixeira Marques e Miguel

-ifflasSc lO.a. — 1'apcl c suas applicaõcs.
- Cassiano Alves, Ueoclides Bezerra e

.Manuel Pontes.
Classe 20 — Fedras, terras c

neraes — Sylvain Daniel,
tatulon c Albert Bartti. . •

Classe 21 — Louça c vidro
Lopes Rios, Viriato Corrêa da Costa e José
Ribeiro dos Santos. „;,

Clas*e 22 — Ouro, prata c platina — b>l-

vain Daniel, Augusto Moiitandon, Albcrt

Bárth. ,
Classe 23 — Cobres c

vain Daniel, Augusto

^Classe 24 — Chumbo, estanho, zinco c

suaS figas — Sylvain Daniel, Augusto Mon-

táiidoh, c Alberl liarth.
Classe 25 — Alberto Lopes Riov-Jose

Augusto Martins Moreira, c José Ribeiro
dos Sanlos. .

Classe s0 - Metalloides c vários metaes
— Amando Stockler, João Furtado ila Ko-

cha Frota e Alfredo Leal. .
Classe 27 — Obras dc armei ro, objectos

de munições c petrechos de guerra — M;
licito Lopes Kios, José Ribeiro dos Santo*
c Toão da Silva Monteiro. .

tlassc 28 — Obras de cutellana — Vina-
to Corrêa da Costa, José de; Almeida V:-
cente e loão da Silva Monteiro. ,

Classe 29 — Obras de relojoaria —- hyi-
vain Daniel, Augusto Montandon e Alberl
Bartíi. ,. ,,

Classe 30 — Carros c outros vehiculos --

Dr. Emilio Lobo Gama d'Eça, Alaliba Sei-
xas Pereira c Benjamin Germano dc Arau-
jo Coimbra.]

Classe 31 — Instrumentos e objectos ma-
tiiematieos, chimicos, physicos e ópticos -—

Augusto Montandon, Albcrt Barlh e dr.
Maximiiio Maia.

Classe 32 — Instrumentos c objectos ci-
rtirgicos e dentários — Dr. Benedicto de
Moura Ribeiro, Davi dde Almeida c Can-
dido Cosia.

Classe 33 — Instrumentos dc musica c
seus pertences — Sócrates Vadcriaui, Sa-
verio Angrisani e Pátricio Soares.

Classe .14 — Machinas, apparelhos, etc. —
Dr. Eniilió Lobo Gama d'Eç'a, Ataliba dc
Scixas Pereira e Alberto Lopes Rios.

Classe 35 — O.s mesmos da classe ante-
rior.

"Orcoma", Inglez, dc Callitu c;escalas
"Prineipe di Udine", ilalínuò, de IF.tc-

ivos Aires c escalas
"Konig Wilhelm Jl", allernüo, dc Bue-

nos Aires r; escalas
"Cap Vilano", allemão, de Ifatnlmi*,'.*

c escalas , 
"P, de Satnislegui", hespanhol, de

Barcelona c escalas
" Tcniiyson", inglez, de Buenos Aires

c escalas "Ortega", inglez, dc Liverpool c esca-
las . . . 

"Araguaya", inglez, de Soutliampton c
escalas , .

de Buenos Aires c

allemão, de liam-

de Buenos Aires e

dc Buenos Aires c

dc Trieste c

suas ligas
Mònlandon,

-Syl-
Alberl

"Alice", austriaco,
escalas ...."Cap Finisterre",
burgo e escalas

"Amazon", inglez,
escalas ....

"Itália", italiano,
escalas 

"Columbia", auslriaco,
escalas ¦

"Tomaso di Savoia", italiano, dc Ge-
nova c escalas

"Andes", inglez, de Liverpool c esca-
las"Ravcnna", italiano, de Gcnova e es-
calas "Gelria", hollandez, dc Buenos Aires
c escalas 

Vapores a sahir
"Leon XIII", hespanhol, para Bilbau

c escalas "Prineipe di Udine", italiano, para
Buenos Aires c escalas

"Toscana", italiano, para Gcnova e cs-
calas _•""-,•"Bahia Castillo", allemão, para Ham-
burgo e escalas

"Vauban", inglez, para Nova York e
escalas ""San Giorgio", italiano, para Buenos
Aires e escalas

in

«TT.cruír.iir.v.TOirreraaircwi'-.^

1-1

11

II

23

para o Rio de Ja-

para Buenos Aires

para Soutliampton e,

itaiiano, para Gcnova

Buenos Airespara

" Itatiba ", nacional
neiro"Arlnaza", inglez,
c escalas . . .

" Avon ". inglez,
escalas . . .

" Regina Elena",
c escalas . .

"Itália", italiano
c escalas "Hollandia", hollandez, para Amslcr-
dam e escalas

"Bahia", allemão, para Hamburgo c
escalas ', ' '

"Oronsa", inglez, para Liverpool c cs-
calas /.-:-*•"Alice", austriaco, para Buenos Aires
c escalas "Sofia Uoiicmbeig", austríaco, para
Trieste e escalas • •

"Itatinga", nacional, para Porlo A.e-
gre c escalas '.-, •

"Vandyck", inglez, para Buenos Aires
e escalas "Garibaldi", italiano, para Gcnova e
esealns  •

"Gelria", hollandez, para Buenos Ai-
res c escalas • •

Cap Blanco", allemão, para Ham-
burgo c escalas •,-¦:"•

inglez, para Buenos Aires

lez, para Soutliampton c

24

21

24
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IMPORTARÃO

klllW
DE

SER«y{<ÇO VFiRH AMADORES
Revelsiçti® e copias

Cosioertos elo rw.«oliija.as

rie mms e
proÉKjBliidãfis

% Machinas Vesf Pookef e Ensoígnèíe a 25$0Q3Í «
.fe;'";','';¦' «s nSttiiion Rtoííelos tle Rodai* ———-

Rui Direita, n. 14 - Telepbone. 16.82
Caixa Postal, 108 - S.

F traíw '1U_.

Ç,'<r|ós c?c Campos ¦i

áo dt. Çámp'0'

i

AUVüÜAOÜÍá

Èácrlp.i Cusu Marllnloo -Sobrado

Pll\',IA ANTÔNIO TRADO n. 18

Prof. L Detoiiri

tm xmczxt^ixnaxrx BrHwrj/sn.-

999999999

(:i-,Ma!'ofj'«;o
Consultado por vulton emlnonte» dei

CroBll « õ-i Amorica do Sul.
nnnBiillfi!. rte 1 da 6 lioras fln tarde.

130 -•-- Rua Aufoipa --- Í30
Teleplioiu) — l". I'At.'I«0.

—<th«l-0-

REMT© VIDAL
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Bento, í

ncaeisíi

«:¦

Movimento marítimo
EMBARCAÇÕES ENTRADAS

SANTOS, 21.

Dc Buenos Aires, com 3 dias dc viagem, o
vapor italiano "Indionu", de .1051 toneladas,
carga, vários gêneros, consignado á Socie-
dade Anonyma Martinelli.

De' Montevidéo c. escalas, com 8 dias de
viagem, o vapor nacional "Sirio", dc S5'
toneladas, carga, vários gêneros, consignado
a.R. Vasconcellos c Comp.

Dc Laguna c escalas, com 4 din; de via-
gem, o vapor nacional "Pinto", de 224 tone-
iadas, carga, vários gêneros, consignado a
Antenor da Rocha Leite.

Saiiidas:
Vapor italiano "Indiana", com café, para

Amazon',
e escalas .
Aragon", in
CSi alas . .

Em abril
Valcsia ",

escalas .
Savoia ", italiano,
res e escalas 
Francesca", austriaco, para Buenos
Airis e escalas 

inglez, para Buenos Aires e

allemão, para Hamburgo c

para Buenos Ai-

ros de suas debentures; a n;:i
jç), segundo andar, dc 14 âs 13 lioras.

 A Companliia Sports c Aftracçocs,
á rua dc S. Bento. 42, sobrado, está resgã-
tando as suas debentures sorteadas c pa-
gando os respectivos juros, dc 13 ás 15 ho-
ras. . . , , ,- A Camara Municipal de Annapolis.
por intermédio do escriptorio _do corretor
sr. Ernesto R. de Carvalho, está resgatando
as suas ictras sorteadas c pagando ns respe-
ctivos juros, das IT ás u horas.

 A Camara Municipal de Amparo,
por intermédio do escriptorio do corretor
sr. Ernesto R. de Carvalho',
do as suas letras sorteadas
respectivos juros, das 11 ás 14 horas

Mercado tio Renarjos
<:I''.i!a-.(i3 <lo proAiicfSo rto Ratado

f.'oí(ifo« ile nfiji-i'1.1
fnccíl (le 00 kilr.B S!

está .'. esgatan;
e pagando os

Gênova.
Vapor húngaro

Genoya.
Vapor nacional

o Kio dc Janeiro.
Vapor nacional '

o Kio de Janeiro.

'Duna", com. ca fé, para

'Pinto", em lastro, para

Sirio", em transito, para

Bolsa do Kio
VALORES DA BOLSA

O movimento foi o seguinte:
Vendas

Fundos publicos:
Apólices geraes de 5 ojo: 2, 3, a
Dilas: 5, IO.io, 13, 13, 17, 10, 25,

13, 10, 25, a. . ,. ... . .
Ditas: o, a ... . ..¦ :•* . .•,
Ditas: 4, a . ......
Ditas (500?): 2 á razão de .
Empréstimo Nacional (1903):

1, S, a . ......
Empréstimo Nacional (1909):

4, 5, 6, 10, 10, 13, i-l, '5.
20, 31, 40. -1°. 10° a- .'' •

Dito: 7. 59, a . .: :• >: *• ..:
Dito: 6, 30, 50, a . -, > >: 

'

Dito: 15, 25, a . . . . . .
Dito: 3, 20, 4. 26, 40, 100, 12,

100, •
Empréstimo Nacional (1911):

50, a • . .•' y -.. ..: >-.
Dito: 10, a . . ,. . . . .
Emprcstimo Municipal (1900):

20, 30, 50, íoo, a . . . v
Eslado de Minas: 3. 4. 1°. a .
Estado do Rio (4 o|o): 10, 28,

1 50, a . >. >; ;c :•: .-. .•
! Bancos: ¦ •• ¦•
Brasil: 2, 2, a . >• > >* >* >*
Dito: 5. a . . . >: e > ,:•;
Commercio: 10, 50, a .- ;< r. s

1 C. diversas: ..; :¦
Docas da Bahia: 100, a' ».. jr..'
Dito: 50, 100, 100, a . r r. ¦*¦
Docas de Santos: 10, a . • •
Loterias Nacionaes: 100, íoo, a

; Alvará:
Apólices geraes de 5 o!o: 30, a

ULTIMAS OFFERTAS
Fundos publicos:

BELLI & CO. 0ESPACHAHTE9
•uccescoase os carrare»» e e*.

B. PAULO . SANTOS • R.O lANüCIRO

Alfândega de santos
SANTOS, 21

foi
rti-

Navarro

TELEGRAMMAS
MONTEVIDE'0. 21.
O paquete allemão " Blucber", da Ham-

burg-Aníerika Line, sahiu antc-liontem, ás
11 boras, para*o Rio dc Janeiro.

BAHIA, 21.
O paquete 

" Arlanza", da Mala Real In-
glcza. sahiu ás 13.30 para o Sul.

MONTEVIDE'0, 21.
O paquete " Kio de Janeiro", do Lloyd

Brasileiro, sahiu hontem, ás 10 a. m. para
o Rio.

VICTORIA, 21. ,
O paquete " Ceará"

ahiii bontem ás 10 a.
PARANAGUÁ'; 21.
O paquete "Sirio",

íihiii honlem para Sanlos.
PARANAGUÁ'! 21.
O paquete 

"Amazonas",

1 Jarro ,
escalas." Cordova''
escalas ." Orcoma"
escalas ." Prineipe
Gênova

italiano, para Gênova

para Liverpool

italiano,

allemão, para

para Buenos

para

do Lloyd Brasileiro,
m. para o Kio.

do Lloyd Brasileiro,

do
e

820^000

8->5?oco
«S30$oüo
835?000
820$0C0

gfcÇcoo

793$ooo
796I000
797$ooo
79S?ooo

8oo$ooo

785$ooo
790$ooo

i9-1$ooo
8ooÇooo

82?000

i7o$ooo
172JC00
I40$ooo

20$000
20S500

440SOOO
15$0O0

8IOÇOOO

Apólices geraes de 5 o|o
Emp. Nacional (1903) •
Emp. Nacional (1900) .
Dito de 1010 (3 o'o) . ..
Emp. Nacional (1911) y
Emp. Nacional (1912) 1
Estado do Espirito Santo

(6 o'o) ...-..-
Estado dc Minas . . »
Estado do Rio (4 ojo) .
f)!to (6 o'o) . .- v -r
Dttò (nom.) . . .. ..:
Emp. Municpal (1906) •-

(nom.) . . .. v
de 1909 * v y, r

V.
836*000
070*000
8oo?ooo

825$ooo

C.
832$oco

7<)S$ooo
680Í000
790$ooo

Dito
Dito

Bancos:
Brasil .
Commercial

802*000
82*300

43ofcoo
194*300

i6o$coo

— 6oo?coo

1 1405000

8i?ooo
423^000

l^iScoo
I9??ooo
14CÍ000

T*-OfOOO

Por acto dc bontem, da inspectoria,
nomeado despachante geral, desta rep.:
ção, o cidadão Carlos Auguslo
Caldeira,

Esta repartição entregou ú agencia do
Banco do Brasil, nesta cidade, ifXKOOOtjtooo,
por conta do saldo do exercicio corrente.

Foi rccommendado ao chefe interino
da segunda secção, que não dè andamento
a pedidos dc levantamentos de multas
quando os respectivos processos não este-
jam peremptos ou quando dos mesmos não
constem desistência de recurso das partes
interessadas.

A Commissão mixta de Arbitramento,
durante o corrente anno, organizada dc ac-
còrdo com a ordem da directoria do gabi-
nete, n. 84, dc 2(i dc fevereiro ultimo, c
composta dos funecionarios desta reparti-
ção, commcrciantcs c industriaes constan-
tes dá relaç.ão seguinte:

Funecionarios:
Con fcrentes. — João Marcos de Araujo,

Prancisco Justino Carneiro dc Vasconcel-
los, Leonardo Porto, Affonso Ribeiro d.i
Costa, Luiz Lucas Castello Branco c Con-
stantino Martins Serra.

Escripturarios. — (Carolino Vieira dos
Santos Pinto, Francisco Plinio dos Santos,
Ricardo Mendes Gonçalves, José da Rocha
Padilha, Julio de Oliveira Maciel, Odilon
Bezerra de Figueiredo c José Luiz dc Oli-
veira Guerra.

Árbitros do commercio. Classe primeira.
Animaes vivos e dessecados. — Dr.

Henrique Monge, Antonio David Serra c
Benjamin Germano de Araujo Coimbra.

Classe segunda. — Cabellos, pellos e pen-
nas. — Frederico Afuhad, dr. Henrique
Monge c Benjamin Germano dc Aranjo
Coimbra.

Classe terceira. — Pelles c couros. — H.
Horta, Leandro Ribeiro e Antonio Jacin-
tho dc Oliveira.

Classe quarta. — Carnes, peixes, mate-
rias oleosas e outros produetos animaes.

Francisco Bento de Carvalho, Sérgio
Cesario da Costa Fontes c Affonso Serra.

Classe quinta. — Marfim, madrc-pcrcla,
tartaruga c outros despojos dc animaes. —
Augusto Montandon, Carmine Nery c Emi-
lio Lion.

Classe sexta. — Fruetas. — Francisco
Bento dc Carvalho, Sérgio Cesario da Cos-
ta Fontes e Francisco de Carvalho Alves.

Classe sétima. — Legumes, farinaceos e
cereaes.- — Sérgio Cesario da Costa l-"on-
tes, Francisco dc Carvalho Alves c Luiz
França dos Santos.

Classe oitava. — Plantas, foüias, flores,
fruetas, sementes, raizes, cascas, forragens
e especiarias. — Francisco de Carvalho
Alves. Anlonio Marcos Bento de Sousa c
Luiz França dos Santos.

Chtisc nona. — Fumos oa suecos vege-
taes, bebidas alcoólicas e fermentadas e
outros licores e líquidos. — Franíisco Ben-
t.j tie Carvalho, Affonso Serra e Antonio
Marcos Bento de Sousa.

Ciasse decima. — Matcriis oa substan-

Lloyd Brasi*
Santos.

Lloyd Bra-
chegou ante-hontem e o "Júpiter"

sahiu l.oie para S. Francisco.
BAHIA, 21,
O paquelc 

" Ibiapaba", do
leiro, sahiu ante-hontem para

MARANHÃO. 21.
O paquete 

"Olinda", do Lloyd Brasileiro,
sahiu ante-hontem para o Pará.

FLORIANÓPOLIS, 21.
"Ilapacv" sahiu hontem para Itajahy.
KIO GRANDE, 21.
"Itaúba" sahiu hontem para Elorianopb-

lis.
PARANAGUÁ'. 21.
"Itapnhy" sahiu hontem para Floriano-

polis.
BAHIA. fer."Ilaif.iha" sahiu hontem para Ilhcos.
RECIFE, 21."Itapura" chegou honlem do Kio de Ja-

neiro. ... ..:.,.

di Udine",
c escalas . .

Konig 
"Wilhelm 

II", .
Hamburgo e escalas

" Cap Vilano". allemão
«Aires e escalas  5

" Tcnnyson", inglez, para Nova York
"c,. escalas • • • "

"Ortega", inglez, para Callau é esca-
ías ,.- B

"Araguaya". inglez, para Buenos Ai-
res c escalas 8" P. dc Satrustegui", hespanhol, para
Buenos Aires e escalas . . . . • 8

"Alice", austriaco, para Trieste e es-
calas °" Cap Verde", allemão, para Hambur-
go c escalas °" Cap Finisterre", allemão, para Bue-
nos Aires c escalas lo

" Amazon ", inglez, para Southampton e
escalas ""Itália" italiano, para Gcnova c esca-
las ?>"Columbia", austriaco, para Buenos
Aires c escalas 1.1"Tomaso di Savoia", italiano, para
Buenos Aires c escalas . . . . . II

" Andes", inglez, para Buenos Aires c
escalas ,•"'¦?*'"Ravcnna", italiano, para Buenos Al-
res e escalas l-l"Gelria", hollandez, para Amsterdam
c escalas 14"Habsburg", allemão, para Hambur-
go e escalas  • 15

A Camara Municipal de Fáxina.,:.por
intermédio da Sociedade Anonyma Çom-
mercial c Bancaria "Leonidas Moreira-,;
está pagando o nono coupon de juros de
suas letras, das 12 ás 14 horas.

A Gamava Municipal dé Jahu esta
¦resgatando as suas letras sorteadas c pa
gando os respectivos juros, por intermédio
da Sociedade Anonyma Commercial e Ban-
caria "Leonidas Moreira".

 A Camara Municipal de S. Manuel
do Paraizo, por intermedio do escriptorio
do corretor sr. Ernesto R. dc Carvalho; do
dia 10 do corrente cm deante, resgata as
suas letras' sorteadas e paga os respectivos
juros.

A Camara Municipal de Descalva-
do, por intermédio do escriplorio dó corre-
tor sr. Luiz Antonio dc Sousa, está pagan-
do o quinto coupon d: juros tle suas letras.
das n ás 12 horas, á rua Alvares Penteado
'._!_ 

A Camara Municipal de Atibaia, por
intermédio do escriptorio commercial do sr.
Alfredo Brasil, á rua de S. Bento, 61, so-
brado, está resgatando as suas letras sor-
tendas e pagando os respectivos juros.

A Empresa Melhoramentos Urbanos
dc Paranaguá, por intermédio da Soeidcade
toibnymã'- Commercial c Bancaria "Leoni

das Moreira", está resgatando as suas dc-
bentures sorteadas e pagando os respectivos
juros.A Companliia Tracção, Torça, Lu**
e Melhoramentos de Paranapanema. por in-
termediò da Sociedade Anonyma Commer-
ciai c Bancaria "Lconidas Moreira", esla

pagando os coupons dc juros de suas deben-
tures, .....

A Camara Muhicpal de Limeira, pelo
escriptorio da Sociedade Anonyma Cnm-
mercial c Bancaria "Leonidas Moreira
(io dia 31 do correnle. em deante, resgata as
suas lelras sorteadas c paga os respectivos
jj*,ros, das 11 ás 14 lioras. ,

A Camara Municipal^ de Cravinhos
ntermedio do escriptorio do correto:

Pinto Novaes, á rua dc S. Bento.
^galando as suas letras sorteadas

os respectivos juros.
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"Peio amor de Deus"
A viuva ri. Antonin Silva, residente ft

rua S. Joaquim n. S5, achando-se na
n,nhi extrema pobreza o com um filho
dffectnilo de moléstia gravíssima, consu-
rnindo-se no fundo do uma cama, Implo-.
ra das almas caridosas uma esmola nuí !
venha minorar os sous horrlvcl3 soffri-
mentos.

Todos aqiiolle3 que quliiercm soccorrel-
a poderão deixar as suaa csportulas nes-
ta redacção ou na casa ncirna citada, car-
tos de que sento Eeir.pre lembrados do
Deus.

*>¦£-.*»

Companhia Agrieok
de Eibeíráo Prot*

ass.emísle-a (.;i-:i:.\r,
Dc «iccórdo com a deliberação da directo-

ria, convido os accionistas (lista Companhia-
a eí: reunirem cm assembléa geral ordina-
ria, no dia 31 do rac7, dc março corrente, ao i
mc-io dia, 110 escriptorio centra! sito á rua de
.',. Cento n. 35. sobrado, nesta cidade.

Na forma dos estatutos, terão os srs. ac
ciòriistas (ie lomar oenhecimento do relato-
rio, contas da administração c parecer dc
conselho liscal. referentes ao anno dc Ifji.li
eleger os membros do conselho fiscal c sem %
supplentes, para o novo anno bancário.

S. Pauto; 13 de março de IOM.
"fosí Egydio (le Qnciroz Arnnlia,

presidente.«-«-> i

9»
Empresa do"Correio Paulistano

Asscmlilcrt geral oi-dlnarlu

São convidados os accionistas Cesta
Empresa a se reunirem no dia 30 do cor-
rente, fis 3 horas da tarde, na sido so-
Cia), fi praça «\nlonlo Prado 11. S, em as-
semblfia geral ordinnria para prestações
de contas da Directoria, relativamente ao
anno findo, o eleição do conselho fiscal e
supplontes.

Para. osso elfelto ficam desde esta data,
íi disposição dos srs. accionistas, na sòdo
social, os documentos respectivos, a quo
se refere a lei das sociedades anonymas.

S. Paulo, 1 dc março de 191'.

A Directorin.
-?-«>*-

Brevemente - "litüSTBAÇÃO AMERICANA'!
Itcvinen. literária, humorística, sodal. artística e dò (letiinlitlartert

,,, SSccçívò om fx*n.ncòs5 ..-....- ¦—.. ¦- ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ - ¦
K. 7fi

por
sr. Jayme
57, está .rc
e paganuo

RTO i,<

Vapores esperados 
'¦'

Rio da Prata, "Gallla"
Nova York, "Keottish Prince" . .
Itio da Prata, "Indiana" ....
Uordoos o esc, "Gascoiíne" ...
Hio da Prata, "Blucher"
Hlo da Prata, "Bahia Oasllllo" . .
Gonova o esc, "Itália"
Gênova o esc, "Alice" ......
Nova York, "Vandick'' •*'*. 2*'
Rio da Prata, "Vauban" ü'
Hamburgo o esc, "Cap Trafalgar" . . "ü

Rio (Ia Prata, "Avon" 25
Liverpool c esc, "Orissa" ....
Rio da Prata; "Hollandia" ....
Bremen e esc, "Sierra Vcntana" .
ftnntos, "Bahia"
Callfio e esc, "Oronsa"
Rio da Prata, "Sofia Hohonberg"
S. Francisco do Sul, "Aachen" .
Rio da Prata, "Desna"

A Companhia Antarctica Paulista,
em seu «criptorio central, está pagando o
dividendo de' suas acções á razão dc 15?,

por acção. '¦ , , A Companhia Iniciadora Predial, em
sua sede, á rua da Bua Vista, 26, sobrado,
do dia 10 do corrente em deante, paga o
nono dividendo dc suas acções, correspon-
(lente ao segundo semestre de 1913, a razão
de 10 por cento ao anno, ou sejam io?ooo

por acrão integràlizatlai
 A Companliia* Mechanica c Importa-

dora de S. Taulo «sii pagàndp, cm scu es-
criptorio central, o dividendo relativo ao
semestre findo, á razão dc io$ooo por acçao.

 A Camara Municipal do Esprito
Santo do Pinhal, pelo escriptorio do corre-
tor sr. Ernosto R. de Carvalho, á tua Alva-
res Penteado. 41, está i*<sf;ataiido as suas
letras sorteadas c pagando os respectivos

juros, das 11 ás i.( lioras.

Redacção e administração provisória
CAIXA J-OS-IM.. «58 - TKLEV.

- RUA
'ItOÜE, I -10

QEHEBRA

TRANSFERENCIAS SUSPENSAS

Estão suspensas as transferencias das
apólices do Estado, da sétima á décima se-
ries, para pagamento dos juros

 Do lianco Commercio c
S. Paulo, alé segundo aviso.

Industria

SEP VICO SANITÁRIO
A Direetorll do Serviço Sanitário fa?.

publico que nc Dcslntectorlo Central, rua
Tenente Penna 03, sc compram ratos.

O secretario,
Joaquim It. Teixeira.

F.IMTAIj
A Directoria do Serviço Sanitário fttz

publico que, cm virtudo do artigo &03, do
Regulamento om visor, o Instituto Baeto-
rlolosleo far/l gratuitamente o exame dos
escarros enviados pelos médicos ou pelo-
particulares, afim de facilitar o dlagno^tl-
co da tuberculoso.

S. Paulo, M do asosto dc 1912.
O secretario.

Fallencia do

AVISO
TAUBATÉ'

Banco do Custeio Rur
Tuiibalú

ti do

6 de Oliveira Quei-
federal da sec-jii

SANTOS 
"T'ÍV';i

Vapores esperados
"Prineipe di Udine", italiano, dc Ge-

nova c escalas • •
"Toscana", italiano, dc Buenos Aius

e escalas "Bahia Castillo", allemão, de Buenos
Aires e escalas "Vauban", inglez, dc Buenos Aires e
escalas ... "San Giorgio", italiano, de Messina e
escalas "Arlanza", inglez, de Southampton e
escalas "Avon", inglez, de Buenos Aires c es-
calas "Regina Elena", italiano, de Buenos

Aires c escalas '"Itália", italiano, de Gênova c escalas
"Itauba", nacional, dc Porto Alegr» e
escalas .•"Hollandia", hollandez, dc Buenos At-
res e escalas"Oronsa", inglez, dc Callau c escalas.

"Alivc", austriaco, de Trieste e esca-
las ,• .• •

"Sofia Hohcnbcrg", austríaco, dc Bue-
nos Aires e escalas

"Itatinga", nacional, de Recife c esca-
las ,',•,*"Vandyck", inglez, de Nova York e
escalas • • •

"Garibaldi", italiano, de Buenos Aires
c escalas "Gdria", hollandez, dc Amsterdam e
escalas • • •

"Cap Blanco", allemão, de Buenos Ai-
res c escalas. . "Amazon", inglez, dc Soutliamplon e
escalas . "Aragon", inglez, dc Buenos Aires e
escalas :•..•: .«. • •

Em abril:"Savoia", italiano, de Gcnova c escalas
"Francesca", austriaco, de Trieste e
escalas"Darro", inglez, de Liverpool e esca-
Ias ....«••-••••"Cordova*, ilaliano, de Buenos Aires
e escalas _« .• .• •*•..«. .? • -•

Vapores 

a sahir
Bordíos c esc, "Galla" . . . .* v "-
Man.toB o esc, "Mantos" (12 horas) 22

j Gênova e esc, "Indiana" 22
Hamburgo c esc., "Blucher" .... 23
Rto da Prata e esc, "Gascogne" ... 23
Nova Orleans, "Burneso Prince" ... 23
Buenos Aires, "Itália" 23
Nova Yorlc o esc, "Vauban" .... 2-1
Rio da Prata o esc, "Vandick" ... 21
Hamburg o esc, -Bahia Castillo" . 24
Rio da Prata, "Alice" 24
Rio da Prata, "Cap Trafalgar" ... .25
Callfio e esc, "Orissa" 25
Portos do Sul, "Saturno" (12 horas) 25
Amsterdam c esc, "Hollandia" .... 25
Southampton c esc, "Avon" .... 25
Rio da Prata, "Sierra Ventnna" ... 26
Part o esc, "Rio do Janeiro" (16 ho-
ras) 26

Liverpool o esc, "Oronsa" (12 horaa) 26
Gênova o esc, "Sofia Hohenberg" 26
Bremen o esc, "Aachen" 27
Hamburgo e esc, "Bahia" . . .* . 27
Southampton e esc, "Desna" .* . . •: 27

TÍTULOS DEFINITIVOS
A Companhia Industrial Mogyana dc Tc-

cidos, por intermédio da Sociedade Anony-
ma Commercial c Bancaria "Leonidas Mo-
reira", está substituindo as sitas cautelas
provisórias pelos titulos definitivos. *

 A Camara Municipal dç Itapetimn-
ga, por intermédio do escriptorio da Socie-
dade Anònvma Commercial e Bancaria
"Lconidas'Moreira", está substituindo as
suas cautelas provisórias pelos títulos dei:-
uitivos.

;l

Noticias eommerciaes
JUROS E DIVIDENDOS

A Camara Municipal de Tatuhy, por in-
termediò da Sociedade Anonyma Commer-
ciai C Bancaria "Lconidas Moreira , esla

pagando o sexto coupon de juros de suas
letras, das 12 ás 14 horas.

 A Camara Municipal de Cruzeiro.
por intermedio da Sociedade Anonyma
Commercial e Bancaria " Leonidas More;-
ra", está pagando o (iuarto coupon dc juros
dc suas letras, das 12 ás 14 horas.

A Compar.hia Tilcphonica do Iara-
ná, por intermedio da Sociedade Anonyma
Commercial e Bancaria "Leonidas More:-
ra", está pagando o quarto coupon de suas
letras, das 12 ás 14 •?*»?•. , , _.. . -

 A Camara Municipal de Kibe-.rao
Bonito está pagando o quinto coupon de ju-
cos de suas letras, por intermédio da Soe.
\n.--nyma Commercial e Baaca--:a "Leom-

das Moreira", das 12 ás 14 hora*.
A Empresa Força e Luz* de Ribeirão

Preto está pazandn o sétimo coupon dc ju-

ASSEMBLE'AS CONVOCADAS

Da Sociedade Anonyma Commercial c
Bancaria "Leonidas Moreira", para p dia
2S do corrente, cin sua sédc, á rua Alvares
Penteado. 59- .- . T , , , Do Banco Commercio c Industria de
S. Paulo, para o dia 31 do corrente, ás 12
lioras, na sala principal do edifício do
Banco.

Brezilian Warrant Ccmpairç.Umiled
SECÇÀO DE PROnOCTOS DO ESTADO

1-retoi Caricato ele,
Í8 MIOI MÍO-0 S2SOO0

O doutor Wonccslau Jos
roz, juiz substituto
de S. Paulo.

Polo presente edital que serft publicado
pela Imprensa, convoco os senhores pre-
sidentes dus câmaras municipaes do pri-
meiro districlo a so reunirem nosta oi-
dado, no edifieio do Governo Municipal, fis
11 horas do dia 31 do corrente, para ae
proceder aos trabalhos da apuração da
eleição de presidente e vice-presidento da
Republica, que se realizou no (lia l.o dn
corrente. E, para os effeitos legaes, ee
passou o presente, nesta cidade de S. Pau-
lo, aos 20 dc marco de 1914. Eu, Jos6 TI-
burelo Xavier, CEcrivüo seccional, servindo
de societário, escrevi. — WKNCKSI.AU
JOSE' BE OLIVEIRA QUEIROZ.

credores do Banco de Cus-
desta cidade, que as rela-

e os documentos cro-
cm cartório pelo pra-
podendo os lnterqssa-
cxamtnal-gs ou impu-
sua legitimidade, elas-

slücaquo ou importância, por inelo de
potlgáo dirigida ao merltlsslmo juiz com
documentou, justificações ou quaosquer

outras provas, do conformidade com o
nrt. 83, paragraphos 4.o, D.o o O.o da
lei n. 2.024 do 1008.

191-1.

Aviso aos
telo Rural
';ües de credores
dltorlos no acham
so de cinco dias,
dos, nesso praso,
ivnal-os quanto fi

Taubatf, is
O

do marco
escrivão

dc

da fallencia,

Brusllino Aieirn.

REPARTIÇÃO DE ÁGUAS K EXGOX-
TOS BE S. PAULO

De ordem do sr. dr. director desta
Repartição faço sciente, para conheci-

monto do publico, que, nns termos dn
segunda parte do artigo 21 do Decrete
n. 708, do 18 de setembro do 1899, foi
cassada a carta dc habilitação do en-
eanadot* concedida por esta mesma Rc
partição ao sr. Francisco Pe*-z!no.

Secção do Expediente, 10 do março de
1911.

Josô Clirlstlno da Fonsecn,
Chefo do Expediente.
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SERVIÇO SANITÁRIO
Commissão contra o trachonin o oulme

moléstias dos olhos
O Posto da Commissão no Braz, 6. rua

Monsenhor Anacleto, 4C, acha-so i dispo-
sição do publico para tratamento gratuito
dessas moléstias, das S hor.1.3 da manhã as
3 da tarde.
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IALI«i:XCIA DE M. FREITAS E COMP.

O dr. Josú liaria Bourroul, juiz de di-
reito da 2.a vara commercial da co-
marca da capital.

Faço caber que altendendo ao que me
requereu o sjTidleo da fallencia de M.
Freitas o Comp., a vista de não possuir
a masca bens sulíicientes para as des-

pesas do respectivo processo, marca o

praso de dez dias para que os interes-
sados requeiram o que for a bem dc seus ,
diieltcr, sob pena de ser a mesma fal-
lencia encerrada por sentença.

E para que chegue ao conhecimento
d : todrs, mandei expedir o presente, que
Ecrü publicado na forma da Icl. S. Pau-
Io. 19 do março de 1514. Eu. José Aran-
da Martins, ajudante habilitado, o es-
crevi. E cu, Aureliano da Silva Arruda,
oscriv3o Interino, o subscrevi. — joc"*"
MARIA HOURROCU

FAIiTiENOIÀ DE P.ARTIiOBOMKU
IjAFORCIA

O doutor José Maria Bourroul, juiz do dl-
reito da-segunda vara commercial
desta capital do S. Paulo.

Faço sabor aos que o presente edital vi-
rem ou delle tiverem conhecimento que,
attendendo o que me foi requerido pelos
Irmãos Zanolla, Industriaes estabelecidos
na Estação de Santo Amaro, decretei a
fallencia de Bartholomou Baforgla, esta-
belecldos com fabrica de camas, ft rua da.
Móóca n. 335, nomeando para syndicos os
Irmãos Zanelln, c rètrotralndo a fallencia
a quarenta dias anles da presente data, a
designando o dia 1" de abril próximo fu-
turo, fis treze horas, para a reunião do
credores no Porum, ft rua Onzo dc Agosto,
numero quarenta o um. Marco portanto, o
praso dc quinze dias para que os credo-
re3 façam entrosa aos syndicos de suus
declarações de créditos, acompanhados doi
respectivos titulos ou documentos. Noti-
fico a todos os credores cíveis o commer-
ciaes do fallido para comparecerem a dita
assemblfa, nn qual serft feita a verifica-
ção de credites, organização do quadro do
credores e serft discutido o relatório dos
syndicos. Sl o fallido apresentar proposta
de concordata, esta serft lambem discuti,
da c tambem votada. Não apresentando,
ou apresentando, os credores elegerão ot
lliiuiriatarios. Os credores ausentes pode-
rão ser representados por procurador com
Instrumento publico, particular ou por te-
legramma, sendo licito a um so.lndividuc
ser procurador do diversos ctedon s. S
Paulo, 19 dc março de 19H. Eu, Antoüli
l.udgero dc Sousa Castro, escrivão, o cs-
crcv|. — .TOSE' MARIA P.OLRROCU

FALLENCIA DK BARTIIOI.OMEU
LAFOUGLY

Irmãos Zanella, syndicos da massa fal-
lida de Bartholomeu 1-afoigia, convidam
os credores da mesma massa para no, rra-
so de 15 dias, a contar do dia 19 do cor-
rente, habllitarc-m-se na fôrma do arl. S3
da lei n. ZC2I de 17 de dezembro de 1908.

Avisam mais aos Interessados, que as
declaraçC-cs do credito púJcm ser apresen-

rua Consolação n. 7 (sobrado),
onde são encontrados das 7 fts 10 horas
da manhã c das 4 c mela fis 6 horas da
tarde.

As puWIcaçíes de?ta fallencia serão fei-
Ss no -Correio Paulistano".

S. Paulo, 21 de março dc 1914.
P. p. dc3 syndicos.

Vir.-"» '"armo Romano,
Advogado.

. 
- 

:,;'.. :::¦:,
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CORREIO PAULISTANO - Dominno, 22 de Março de 1914
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,'M.i.1'.ncia dk uinttiuiiAXO imuusi-
UA SIMÕES

O.i synilloÓB desta fallonoia avisam que
o acliam ft. dlspoulçfto dos Interessados lo-
ios os dias Utois, dns 12 fts IS liorns, no
(acrlptnrln do li ri Francisco Mendes, ft
ilia Dlreltn, 12-B, Fazem selento outro-
ilm, que (lüaosriujr linldlllnqõon devem Hor
enviadas no roforido ndvogiulo, ulG o dia
11 do abril p. futuro,

S. ruulo, 21 do mnrço do 1911.

Pelou syndicos,
T>v. Franciaco Mendes.

SKCJKKTAIUA
C0MMI3HCIO

DA ACltlOUMpHAi
li OllllAS EUBfilOAS

Direotoria rto Vliiçfio •

ESTRADA DE FETÍHO FUNILENSE
No próximo mez de nbrll, sondo n taxa

cambial, pnrn a iippllcnciílo da tarifa mo-
vel, do 17 dinheiros por mil rfjls, ns base»
das tabollas 3, 3-A, 3-B, 3-Ç o O a 17, to-
rito o nccresclmo do 15 por conto, o os des-

pnohos do sul ordinário o dn 9 por conto.
Os preços dns outrns tabellas serão Isen-

tos de addicional.
Direotoria de Vlaçílo, 18 do março do

1914.
Theophilo ílo Sousn,

Diroctor.

ESCÒtiÁ Dl'. iniÀUMAOlA 10 ODONTO-
1,0(1 IA DA CIDADE DU POUSO
AÍiEGRK

Do ordem do sr. dr. direotor communico
nos srs. Interessados quo ns IhsorlpoBOB pa-
rá mntrloiilii dos cursos do IMinrniucla e
Odontologia ulirlr-so-íio a 15 úo corronto o
oneerrnr-so-fto a 31 do mesmo mez, Bonde
olisorviulas ns dlsposIqBos regiilnmcntares.

Pouso .VIoki'0, 14 do março do 191*1,
O soorotario,
lilligciilo Forrclni.

RAIiliMNCIA DU UJBAID
ÍIIMAO

KULAIF E

hUiIilSNOIA DE ALFREDO DAimEI/Dl

Aviso nos Intorcssnílos

Os syndloos dn fallencia do Alfredo Lau-
relli avisam nos credores o mais inlercs-
Bados, qno so neliám diariamente, dns 12
Tis 10 lioras, ft. rua 11 do Agosto n. 11 (so-
brado), para quaesquer esclarecimentos ou

Informações quo necessitem, o quo deverão
.'" cxhlblr as suas aeolaraqOea do crodito, com

¦ I ds respectivos documentos, ntG o dln, íi de
abril p. futuro. A assombléa dos credo-
fes realizar-se-fi. no dia IS do mesmo mez,

'Í Is treze lioras, no Fórum Cível.
As publicações relativas ft fallencia, so-

rilo feitas nn "Correio Paulistano" o "Dia-

i rio Official".
S. Paulo, 21 do março do 1914.

Os syndicos:
Cesario Itaniallio du Silva.

Pp. do Matheus Candin,

J. M. dc Sampaio Vinnna.

Pp. do Fr.itelli Mortnri,

João Gogliano.

O dr. .Tosfi Maria Bourroul, Juiz do dl
roito da segunda vara commercial

da comarca da capital.

Faço sabor que, por sentença do hoje
o a contar do 40 dins antes dosta data,
decrotoi a fallencia dos negociantes
Ubald Kulalf o Irmão, estabelecidos com
negocio do fazendas o armarinho, íl rua
Santa Iphigenia n. 102, dosta capital.
Nomcoi para syndico.s os credores Nelson
Boclinra o Comp., Elias Domingos e
Nagib Clmhfo.

Marque! o praso do 15 dins para os
credores sc habilitarem na firma da lei,
o designei o dia 18 do próximo moz do
abril, no melo dia, para a assemblóa de
credores, quo so realizar! sob minha
presidência no Fórum Cível, fi. rua 11 do
Agosto, 41.

E, para que chegue ao conhecimento
do todos, mandei expedir o prosonto, que
será, publicado o afflxado na fôrma da
lol.

S. Paulo, 19 de março de 1914.
Eu, José Aranda Martins, ajudante, o

escrevi, E, eu, Aureliano da Silva Ami-
da, oscrivão, o subscrevi. — .TOSE'

MARTA BOimilOUt,.

TIU.SOUHO MUNICIPAL
Edital n. 28

Faz-BO publico para conhocimonto dos
Interessados, que, do dia 2 a 31 do mnrço
próximo futuro, so procedoift, na Dlrcclo-
ria do Receita, fi, rua Alvares Pentondo
(nntiga do Commerolo), fi. hocctt do co-
fre, a arrecadação dos Impostos do In
dustrlas o Profissões o da parto lançada
doa do Lleonça o Publlcldndo, relativos
ao exercício do 101-1. Os contribuintes quo
pagarem os Impostos rto Industrias e
Profissões, dentro do praso supri reforl-
do, gosarão do abatimento do 20 0|0 so-
bro as respoetlvus Importâncias. Os lm-
postos do Industrias o Profissões serão
pngos, duranto o moz do abril, bom como
os do Licença, o Publloldiido dependente»
do lançamento, durnnto os mozes do mar-
Co o nbrll, som abatimento algum o, flndp
esto praso, com os multas regulamenta-
res.

Thesouro Municipal, Directoria do Ile-
celta, l.o do marco do 1914.

O Diroctor,
Dlnlz A/.nnilmlii.

GYMNASIO DA CAPITAL DO ESTADO
DE S, PAULO

Do ordom rto dr, Auguslo Freire da
Silvn, direclor rtesto Clymnnslo, fnço pu-
blico que, do dia 10 a 25 deste, cstnrão
abortas nesta socretiirln, dn.s onzo fis tro/.o
horas, na InsorlpçOos pnra os exumes rta
segunda época, dos nlumnos quo na pri-
meira, ou fornm reprovados em uma ou
duns matérias, ou deixaram, por motivo
bom justificado, do prestar uma, algumas
ou tortns; o quo do 10 a 31 do oorrente,
no mesmo logar o horas, deverão Insere-
ver-so os candidatos a oxamos do admls-
são a qualquer unno.

• Outrosim, doclaro quo começarão
aquelles oxnmes a 20 denso mesmo moz e
estes a l.o do abril, fts 10'horns; o bom
nssim quo, durante o expediente, se offe-
ctunnlo as matrículas, na primeira' quin
zona do próximo futuro mez. Jlstos serão
requeridas pelos pnes dos alumnos mi por
aquelles quo por elles são responsáveis.',

Secretaria do Gymnasio da Capital do
Estado do S. Paulo, 12 do marco do 1914."

O secrotario,,
Paulo rtn Costu o Silvn. ;

AVISOS RELIGIOSOS

t

CONCORDATA 1>REVF,NTIVA DF.
J1ADAD 13 MANSUR

O doulor José Maria Bourroul, jtiiz_ de di-
reito da segunda vara commercial des-
la capital de S. Paulo.

Faço saber aos que o presente edilal vi-
rem, e delle tiverem conliecimento, que, por
parte dos negociantes Hadaçl & Mansur, cs-
labclecidos com fabrica de sandalliás e chi-
n elos, á fu

FALLENCIA DE i.AMF, E COMP.

*0 doutor José Maria Bourroul, juiz do dl-
rc-llo da 2.a vara commorciál da co-
marca da capital.

Faqo saber aos quo o presente edital vi-
fom ou dellc conhecimento tiverem que.
por sentença desta data, decretei a fallcn-
cia dos negociantes rtame o Comp., esta-
belecidoscom armazém do seccos o mo-
lhados, fi rua 21 do Abril ri; 370, desta ca-
pitai, a contar dc quarenta dias antes do
seis de marco corrente. Nomeei syndicos
H Edward Ashworth e Comp. Marquei o
praso do quinze dias para a legalização do
passivo c designei o dia dezesete de abril
próximo, fis doze horas, no Fórum Cível,
para a reunião dos credores, pelo qnc fi-
cam estes convocados para, naquelle dia,
logar o hora se reunirem sob minha pre-
sidencia, nfim de tomarem conhecimento
do balanço, inventario e mais papeis que
serão apresentados pelos syndicos. E, para
quo etíoguo ao conhecimento de todos,
mandei expedir o presente, que serft affi-
«tado e publicado, na fôrma da lei. S. Pau-
lo, 20 do marco do 1914. Eu, Aureliano
Arruda," escrivão, o subscrevi. — .TOSE'
MARTA BOURROUL.

FACULDADE DE MEDICINA E CIHUK-
GTA DE S. VAUDO

ua do Gazornetro n. 72, nesta ca-
pitai, me foi requerido, devido a diíficulda-
cie nas vendas e recebimento, assim como
pelo estado precário da praça satisfazer os
seus compromissos a vcncercm-sc, a convo-
cação de seus credores para lhes propor uma
concordata para pagamento de cincoenta í
um por cento (51 o|o), sobre os respectivos
creditos, cm tres prestações trimestraes, sen-
do as duas primeiras ria razão de vinte por
cento (20 o|o) cada uma, c a ullima, dc 011-
zc por cento (11 o|o), sendo aquelle prasc
contado da data da homologação^ da refe-
rida concordata. Encerrados os livros, fo-
ram os autos com vista ao dr. Curador Fis-
cal das Massas Fallidás, que concordou com
o pedido dos supplicantes, que foi por mim
deferido. «Assim, pois, poderão os credores
c interessados reclamar o que fòr a bem dos
stus direitos e interesses. Nomeei para com-
missarios os credores Gabriel Gliouèri & Ir-
mão, Salim, Mansur c lí. Marangliello, c
marquei o dia 18 dc abril próximo futuro,
ás 13 horas, para, 110 Fórum Civil, á rua
Onze dc Agosto n; 41, reunirem-se os_ cre
dores dos indiciados, sob a minlia presiden-
cia. Nessa assembléa será ouvida a leitura
da petição do devedor c o relatório dos com-
missarios e discutidos os mesmos docu-
mentos; proceder-sc-á. á verificação dos
créditos e á discussão da proposta da con-
cordata c sua votação. Convoco, portanto,
todos os credores .-civis e commerciaes dos
supplicantes a tomarem parte em dita as-
sembléa. E, para que chegue ao conheci-
mento de todos, mandei expedir o presente
edital, que será áífjxad.o c publicado 11a for-
ma da lei. S. Paulo, 21 de março de 1914.
Eu, Licinio Álvares Pontes, ajudante, o cs-
crevi. E eu, Antônio Ludgero dc Sousa
Caslro, escrivão, subscrevo. — José. Maria
Bourroul.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Construcção do passeios

Faço publico que, nos termo3 da lei n.
1.581, dc 22 de agosto de IQ12, e dentro do
praso dc 60 dias improrogavels, ,1 contar de
31 do corrente mez, deverão os proprietários
de casas c terrenos construir os necessários
passeios ús ruas Antônio Carlos, do lado
dos nunierbs parei, entre as ruas Bella
Cintra c Haddock Lobo; Fontes lunior, do
numero 79 ao n. 83; Haddock I.obii, de am-
bos cs lados, entre as ruas .Antônio Carlos c
Santa Cruz; Martiniano dc Carvalho, de
ambos os lados, entre as ruas Ilumaytá c
Pedroso; Sanlos (alameda), do 'ado dos
números impares, entre a alameda Rocha
Azevedo c a rua Peixoto Gomide; Volunta-
rios da Pátria, dc ambos os lados; Arlhur
Moita, do lado dos números para, entre as
ruas fiúvn. Jardim c João Boemerj João
Bueno, de ambos os lados, entre as ruas Vis-
conde dc Parnahyba e Arlhur Mclla; João
Leme, de ambos 05 lados; Visconde dc
Parnahyba, de amlios os lados, entre as
ruas Saldanha Marinho e S. Leopoldo;
Cajurú, de ambos os lados, entre a rua
João Bueno c largo do Belém; Bueno de
Andrade, do numero 6-A ao numero 12-A;
S. Vicenlc de Pnulo, do lado dos números
pares, entre as ruas Barão de Tatuhy cja-
guaribe; Consolação, do lado dos números
pares, entre as alamedas Santos ejabú; e
Siqueira Campos, dõ lado dos números pa-
res, .entre as ruas Taguá e Vergueiro.

No caso de serem construídos .is passeies
depois da terminação do praso acima referi-
do, deverão os interessados com.-nunicar is-
so á Prefeitura, afim dc, verificada n vera-
cidade da communicação, ser fe;to o can-
ccllamento do imposto dc 20 réis diários,
por metro linear, cie guias assentadas,' a con-
tar de 31 do corrente mei. 

' 
Esse imposto

não comprehende os passeios construídos
dentro do praso de (3o dias acima referido.

Os proprietários, quando construídos os
passeios, sc sujeitarão ás prescripções esta-
belécidàs pela Prefeitura quanto ao mate-
rial c ao lypo respectivo, typo cr,íc que de-
verá ser uniforme, em cada rua, sob pena
dc serem desmanchados os mcsnv.s passeios
e mantido o imposto, como si não tivessem
sido construidos. Os proprietários tão obri-
gados a mantel-os em bom estado de con-
servação, sob pena dc pagarem o referido
imposto.

Directoria de Policia Administrativa e
Hygiene, 30 dc janeiro de 1914, 361.0 da
fundação dc S. Paulo.

O director,
Alberto da Costa

SECRETARIA DA AGRICULTURA,
COMMEROIO 13 OI1RAS PUBLICAS

Directorin do Agricultura

JOSE' DE BARROS POYARES
Esposa, filhos, Irmãos, sobrinhos o cu-

nliartos contessam-so ponlioradlsslmon polo
carinho dispensado por todas as pessoas
do amlzado quo acompanharam os restos
mortaes do sou snudoso esposo, pao, ir-
mão, tio o cunhado

JOSE' DE IJAIIROS POYARES
o òonvldam-nas pnra nsslstlr lt missa rto
7.Ò dia que serfl. rezada na ogroja do Santo
Antônio, segunda-feira, 23 do corrente, fts
9 horns, por cujo aoto de piodado renovam
os seus sentimentos do gratidão.

T

AVISO 
— rnrdou-HO 11 eiiiitola n. -1(1.7*10

da cnsa Julio Lyon, A nin Barão do
Parnnnpiaciiba 11. 8, nntiga da Cnlxa <l* Agun,
As provdoucias 11 respeito oaliio lomndiiH.
ü. 1'nulo, 1B rto março du 11)14. 0 -»

(jTrtlliOÁlÍAS 
'do'porco! 

Ia na do coros parn
*-/ eliÃ, n 0:(W)0 n (I11/.I11; Idom brnncn, a
7$003, só no Bimdoirante, rua do S. /oão,
83,_  80-15

COPOS 
pura' a^un, dúzia 2$000 • calic.os

a 2Í500 11 (luzia. Nfto s3o nrligoa rofu-
gos nnclonnos, No Bnndoiranto, rua do S,
João, 83. 30-15

COHINIIIÍIRA. 
- Orforecoao umo, nacio-

nnl, A rna dos Gunyanuzes, 82.
"g A FACAS, cnbo niclcolado, V,. garfos¦- <W o 12colboreH, por9?00'l nsílG peçns,

só no Biindoiranto. rua R. Joíiò, 83, fl')-15

Exanios de admissão

De ordem do dr. director, faço publico
que nó. dia 23 do corrente, fts 11 horas, no
edifício da escola de Commercio "Alvares

Penteado", serão,chamados íi. prova ornl de
3.a st-fle, os candidatos inscriptos sob os
números seguintes:

75 — 125
No mesmo din e horas, 110 referido cdl-

ficio, serão chamados ft prova oral de 'l.a
sírio os candidatos seguintes:

4 _ 5 _ o _ 14 — 112 — P.S — «11
,j,.; 18 — 51 — 52 — 5(1 — 57 — 83

87 — IOO — 118
Ainda no mesmo dia, hora o logar, se-

rão chamados ft prova oral de 5.a série, os
landldatos:

r,_ _ 55 _ 7» _ 84 — 90 — 10»
111 — 111 — 118

No dia 2*1 do corrente, na referida es-
cola, fts 11 horas, serão chamados ft pro-
va oral de l.a série, os candidatos seguiu-
tes:

54 _ r,8 — 50 — «7 — 75 — 7(1 — 77
02 — 102 — 10» — 114 — 125

No mesmo dia, hora o logar, serão cha-
mados ft prova oral do 5.a serie, os can-
didatos seguintes:

2 — 5 — tí — 14 — 34 — 30 — '11
44 — 51

Secrelaria da Faeuldado dc Medicina ti
Cruriii de S. Paulo, 21 de março de
W1J.

O secretario,

Dr. ,T. Egydio.

PREFEITURA 1)0 MUNICIP.IO. ,
Coiistrucçntí do passeios

Faço publico-que, nos termos da lei n.
15S1, dc 22 jdo agosto'"do"1012;'O dentro
do praso* do CO dias, Improrogavels, ti
contar do C do corrente mez, deverão os
proprietários do casas o terrenos con-
struir os necessários passeios, ft rua Santa
Ciará, entre as ruas Ilrcsser o João Boe-
mor. No caso de serem construídos o?
passeios depois da terminação do praso
acima referido, deverão os Interessados
communicar Isso ft Prefeitura, afim de,
verificada a veracidade da coriimiinlcaQãn,
ser feito o cnncellamènlo do Imposto dc
20 réis diários por metro linear de guias
assentadas, a conta do G do corrento mez.
Esse imposto não comprehende os pas-
selos construídos dentro do praso de CO
dias, acima referidos. Os proprietários
quando construírem os passeios, so su-
joltarão fts prescripções estabelecidas pela
Prefeitura, quanto no materlnl o ao typo
respectivo, typo esso que deverft ser uni-
forme, sob pena do serem desmanchados
os mesmos passeios e mantido o Imposto,
eomo si não tivessem sido construídos. Or
proprietários são obrigados a mantel-os
em bom estado de conservação, sob pena
de pagarem o referido Imposto.

Directoria do Policia Administrativa e
Hygiene, 5 do março de 1914, 301.0 dn
fundação de S. Paulo.

O Director,
Alberto dn C((sln.

SERVIÇO. SANITÁRIO

A Directoria do Serviço Sanitário faz pu-
blico que nas pharmacias abaixo menciona*
das sc vaccina gratuitamente:

Pharmacia Italo-Amcricana. —• Rua .Con-
selheiro Kamalho n. 1471* '«.

Pharmacia do Sol — Rua S. Domingos
n. 25. -"''. ¦ ' ¦ • '' .

>Phn'rma,cia'' Vaz — Rua Santo , Antonio
3.13S-A'"., .,,.' , :• .

Pliafmaçia' ..Pclraglia •->. Largo' dá Me-
.iriótia.x n; ,v ., *•" ¦ *'

Pharmacia Santos — Rua de S. Bento
n. 66, 

' "r ' .-,.
Pliarmacia Tipaldi — Avenida Rangel

Pestana n. 85.
Pharmacia Oriente, filial — Avenida Ran-

gel Pestana n. 329. ,« .'
Pliarmacia Lar.<o — Rua Vergueiro n.

10.
Pharmacia Oriente — Rua Oriente n.

;9

í:

dos

FADDENCIA DE ALFREDO I-jAUHEÍ-DI

O dr. .Tose Maria Daurroul, juiz dp dl-
reito da 2.a vara commercial da 00-
marca da capital.

Faço saber nos que o presente virem ou
Jclle conhecimento tiverem quo por sen-
tença de hoje o a contar dc 40 dias antes
la dnta do 12 do corrente, deoretel a fal-
ienela do negociante Alfredo Laurelll, cs-
tnbeleeldo com easa de fazendas ft rua C!e-
neral Carneiro n. 41, desta capital, e no-
meei para syndicos nos credores Cesario
Ramalho da Silva, Matheus Gandra e Fia-
tolli Morar!; Marquei o praso do 15 dias
para legislação do passivo e designei o dia
18 do próximo mez de nbrll fts 13 horas
para so realizar a assembléa dos credores,
polo que ficam estes convocados para na
quelle dia e hora na sala das audiências do
Fórum Civel, ft rua 11 de Agosto n. 41, se
reunirem sob a minha presidência nfim dc
tomarem conhecimento do relatório, ln-
Ventarlo o demais papeis que deverão ser
apresentados pelog syndicos, votarem pro-
posta dc concordata une por ventura seja
apresentada pelo fallido ou elegerem 11-
quldatarlo e resolverem sobre iodas as
causas que determinaram a fallencia.

E para quo etieguo ao conhecimento de
todos, mandei expedir o presente que serft
publicado c affixado na forma da lei. S.
Paulo, 19 de março dc 1914. Eu, José Aran-
da Martins, ajudante, o escrevi. F.ii.Aure-
liano da Silva Arruda, escrivão, o subscrevi,
•— JOSE* MARIA BÒURROÜI*

FADI-ICNCIA DE CARLOS NQRDER

O dr. José Maria Bourroul, juiz clc direito
da segunda vara commercial de S. Paulo

Faço saber aos que o presente edital vi
rem e o seu conliecimento interessar, que.
aUendendo ao que me foi requerido pelo
negociante Carlos Norder, estabelecido á
rua 15 de Novembro 11. 53, com confeitaria,
decretei a sua fallencia a contar dc 40 dias
anteriores á presente data. Nomeei syndico:,
aos credores Kruger c «\rentz, marcando o
praso de 15 dias aos credores para sc habi-
tarem na Í6:«ma da lei. Convoco os mes-
mos credores civis c commerciaes para
comparecerem á assembléa designada para
o dia 7 dc abril próximo futuro, ás 13 bo-
ras da tarde, no Fórum, á rua 11 de Agos-
to n. 41, afim de serem verificados o_
respectivos creditos, ouvindo-sc a leitura
do relatório, inventaiio e mais documentos
que serão apresentados pelos syndicos, vo*
tando, discutindo qualquer proposta de
concordata ou clegendo-se o liquidatario.
Os credores ausentes poderão ser represen-
tados por procurador com instrumento pu-
blico, particular ou mesmo por tclcgramnia.
desde que a minuta esteja devidamente au-
thenticada, sendo licito a um só indivíduo
representar diversos credores. F„ para que
chegue ao conhecimento dc todos os inte-
ressados, mandei expedir o presente, que
será affixado c publicado pela imprensa. S.
Paulo; 12 dc março de 1914. Eu, Antonir.
Ludgero de Sousa Castro, escrivão, escre-
vi. — José Maria Bourroul.

Pharmacia Modelo — Rua da Gloria
82. ,

Pharmacia da Fé — Rua Victoria
164.

Pharmacia Guayanazcs — Largo
Guayanazcs n. 70.

Pharmacia Beneficente dos Empregados
da "Ligbl" — Rua de'S. Bento n. 22.

Pharmacia Cintra — Rua da Consolação
n. 446.

Pharmacia Tassara — Rua das Palmei-
ras n. 8g.

Pharmacia Rosa — Rua da Consolação
n. 449.

Pharmacia Estrella — Rua Solon n.
75.

Pharmacia Cosmopolita — Rua Silva Pin-
to n. 36.

Pharniacia Sicula — Rua Julio Concei-
ção n. 64.

Pharmacia Romana — Rua Immigrantci
n. 162.

Pharmacia Paulista — Rua dc S. João
n. 360. 

. .
Pliarmacia Moderna —- Rua Barra Fun-

da n. 65.
Pharmacia Angélica — Rua .Jaguaribe n.

i.i".
Pharmacia Santa Veridiana — Rua Ve-

ridiana n. 51.
Pharmacia N, S. dc Lourdes — Rua Ma-

jor Sertorio.
Phátmaiià da Saude — Rua Duque dc

Caxias n. 24. .
Pliarmacia da Luz — Rua Duque dc Ca-

xins n. 27.
Pliarmacia da Confiança — Rua S. João

n. 256.
Pharmacia Lab, Paulista — Rua Guaya-

nazes n. ,S3.
Pharmacia Villa Buarque — Rua Rego

Freitas n. 58.
Pharmacia Dr. Siqueira — Rua Lopes

Oliveira n. 98.
Pliarmacia Santo Antonio — Rua Lopes

Chaves n. 44.
Pharmacia N. S. do Rosário — Rua Con-

selheiro Ramalho n. 03-
Pharmacia Castiglione — Rua Santa

Iphigenia n. 46.
Pliarmacia Urbani — Rua do Theatro

n. t.
Pharmacia Santa Maria — Rua Oriente

n. 83. ......
Pharniacia Cotaldi — Rua da Moóca

n.' 368.
O secretario,

Jonquim U. Teixeira.

As lagartas que estão, presentemente, de-
vorando os cannaviaes novos, os' arrozaes,
os niilbaracs, os alfafaes c a herva dos pás-
tos ou prados r,5o larvas da borboleta Re-
migiti repanda Fabr, que costuma apparecer,;
cui S. Paulo, dé fevereiro até abril, .seneb.
vulgarmente chamadas curuquerê dn mi-
Uio, lagarla-compasso, mede palmo, lagarta
listada dos paslos, clc.

Os iriscclicjflás' oti remédios mais recom-'
mendavéis são o verde clc Paris (arsenilo
dc cobre), contando até 56 o|o de aiacnico.
c o verde Schweinftirt (aceio' arsenilo de
cobre),'que se empregam, cin suspensas 11a
aguá, por meio de um pulverizador dorsal,
dos que usamos para applicar ás viçlairás"a calda de Bordéos. E' preciso não confim-
chr essas drogas com as tintas verdes que as
nossas drogarias costumam vender com _o
neme dc verde de_ Paris, porque ellas não
têm poder insecticida c só fazem, quando
empregadas nas ' 

plantações atacadas, ama-
relleccr as culturas.

Durante a applicação do verde dc Parii
faz-se preciso agitar, de vez cm quando,
o pulverizador, para se evitar que p pó sc
sedimente 110 fundo dj apparelho.

Nos casos cm que convém a sua applica-;
ção, elle é empregado na quai tidade de S°"
até 1.000 grs para 50o até 800 litros d'agua.
devendo-sè ajuntar ao liquido até 2 kilos de
mclaço 'de canna, para o effeito de ficar
mantido o verde cm suspensão no liquido íi
dc sc augmentar a adherencia do insecticida
ás folhas, em que as lagartas acharão a mor-
lc por envenenamento. Este tratamento é
ainda mais seguro quando a plantação, que
sc procura defendercoTitra a voracidade, das
lagartas, sc acha limpa ou isenta de matto.
O tratamento pelo sulfato de cobre não tem
cííicacia c deve ser abolido.

Quando sc tratar de um ataque ao pasto,
dcycí-sc-á fazer uma pulverização menor,
forte, bastando uma gramma de verde de
Paris para 1 litro dc.agua. Quando não fòr
conveniente a applicação* do insecticida, o
cultivador deverá proceder dçste modo: abri-
rá,- com a charrua, 11111 asseiro largo, dc 4
metros mais ou menos,- no qual deverão ser
levantadas c permanecer reviradas para liai-
xo. as leivas trabalhadas pelo instnim:iito,
espalhando sobre toda a faixa revirada uma
fina camada de cal, para o 

'effeito dé ser
evitada a passagem das lagartas*cm marcha,
de uma para outra parte do pasto, dc um
pasto para outro mais ou menos'afasta do.
ou dc um cannavial novo ou milhara!.para
o pasto c vice-versa.

No caso-de-já-estar,o pasto* ou'prado* as-
saltado em uma parte, convém, para salvar
o r:estánte, abrir sulcos, parallelos ç ..^jstan-
ciados de um metro a'i metro c nujip, em,
toda a área, por meio dc uma cb-rrua de
aivéca dupla ou sulcador,. tcndo;:ps r^R.js de
20 a ,25 cciftimetros dc profundidade. 

'D'énlro

dessés^regos, que devem,estar limpcjs-.ç es-
palhará' uma porção de cal. .fina^em^ipaa a
sua-extensão. As lagartas," etn''stliNmaraia
constatftc* á procura dc -mais .alitrifilto,'' «caem
nos'i'egos". a,' uma *ycz cm contactÇ}Com A j-cal,'
,niorrcni eni grande parte, não escapando as
rehtantes, porque morrerão tambem .(-j-austi-
cadas (Selo sol c pela cal, ou á mitiçua dc
alimento. '.'...

A limpa ou roçageiit, cm volta oli nas
proximidades das. plantações, logo quciieno*
tem, cm uma cultura, as primeiras lagartas,
é muito recommcndavcl, porque impedirá
que cilas alli depositem os seus ovos/íe. as-
sim, se multipliquem ainda mais. Nos_ loga-
res dc matto .baixo, ou rasteiro,* sem valoi
como forragem ou cultura, convém'proce-
der, sem demora, a uma .roçagem c'1 atear-
lhe fogo, logo. que as bervas 

'possam arder,
afim dc impedir que as lagartas se trarisfor-
mem cm cbrysalidás ou que estas sC mu-
dem em borboletas'.

O isolamento das áreas atacadas por meio
da charrua constitue excellente pratica-, por-
que .põem as lagartas em sitio, na área.con-
vertida em theatro. das suas devastações,
escapando assim á destruição todas * as
plantações ainda .não assaltadas. , .-« .

Os cultivadores, logo que sc apercebam da
presença, das .primeiras lagartas, ainda pe-
quenas, deverão tomar, sem demora, as nro-
videncias que as circumstancias lhes indica-
rem, agindo, com aetividade e energia, por-
que ellas não dão tempo para nada' c Ioda
a demora no ataque pode acarretar grande
prejuízo.

Não.se fiem na fraqueza da primeira in-
vasão, .nem 110 dcsapparccimento das primei-
rap lagartas, porque estas costumam ficar
occujtiis .110 matto soffrendo 05 processos de
suas tvaiisf.orpiações, e em poucos dias ap-

parecerão, âs borboletas, que irão propagar
a espécie c multiplicar o numero das lagar-
tas naí futuras invasões.

S. Paulo, 14 de março dc I9l4...r*
Gustavo R. P. (VUtrn,

JOSE' IIYFPOLITO TRIQUERINITO
" Emilia Trlquerlnho, José o Carlota da
Cunha Trlquerlnho mandam rezar uma
santa missa de 7.o dia por alma do seu
caridoso e querido esposo, pao o fillio

JOSE' Ím'1'OIjlTO TRIQUERINIIO
segunda-feira, 21) do corrente, fls 8 horas
da manhã, na egreja de Nossa Senhora do
Carmo, da V. Ordem Terceira.

Convidam todos os parentes e amigos e
so confessam gratos por esse acto de pie-
dado christã.

S. 1'aulo, 21.de março.(lo 19.14,

W AVADKIRA — Offerèco-so uma lava-
•Ç4 do'ra o ongommadeini ppra r.upn do
homem 011 sonhora, em sua cnsa o com
pnrfoiçüo, ii rua 1>. Álvaro do Carvalho,
Í10, Consolarão,-
dkFFüRECIC-SE uma mulhor quo dispõe
t* ilo 4 a 5 horas por dia, sahendo on-
corar soollio, limpar motr.es, lustrar mobi
lias, lavar marmoros o limpar lustres, por

OFEEUEÜEM 
SR uma criada pnrtngiiozaj

do 10 nnnos, quo dá bons roforonclns
o um menino do H nnnos paru umu bar
boaria : ruu Frol Cnno.e.a, 40,
•gfcFFEItKCE-SK uma criada puni casa dí"™ 

familia do trntnmonlo, nãi fazondo
quoslilo do ir pnra o interior sendo com fa-
milia sérin; r:n K, João, Villa Mnrla Fio-
ra, 22.
MtkVFlitlRG.i-HFi uma 'moça 

portugue/,11,™™ 
para serviços domésticos, nom pratica,

A rua Joflo Theodoro, 103,

^kl-TKHEOlC-SK uma moça do cõr, puri™" 
todo o sorviço do um casal, ordenndt

709000; rua Tres Rios 48-A Nío dormi
no aluguel,
.ákFFKIíKGfi-SK uma moça para copoira™" 

ou árrumocloirà; proferi) casa do fami.
Ha extrangeira ; run Mixla, Iiíi, lira».

jffSjEFiERISpE/SE uma moça para todo o™" 
serviço, menou Coiinhnr o engommnr 1

rua Maná, 01. _.

OFFERECE 
SH umu boa criada para

casa do boa familin, pois já tom ser.
vido om boas casas; pôde sor prolrtiada
na rua doa Andrndaa, 47.

M^AUA. presentos — artigos novos o pro-
ços bniatissimos, ondo se encontra

tas. otc.: resposta por carta nosta folha, a maior variotlado 6 no Bandeirante, rua da
A. O. S João, 83. 30-19

S
AguasYirtuosas-Lambary
Hnf-pl Rrncií ° mcis próximo dos
IIUICI ülaail fonte.-, minernes. To-
do. o serviço é feito pelo proprietário
Oscar Pinheiro e sun fnmilin. - Com-
modos novo& e rigorosamente líygie-

nicos - Dinrin de 10$ e de 7$
80-8

MÜTUALISMO

A MFIOEITE DOTAL 1111
AUTOniZ/tDA A FUNGGIONÀR NO TERRITÓRIO DA REPUBLICA

PELO DECRETO N. 10-482 Dii 15 DE OUTUBRO DE 1913

NA BAHSA...
Grande suecesso das

Pílulas de Bruzzi!.. •
Srs. Bruzzi & 0.

Rio do Janoiro.
Levo 00 conliecimento do vocês que

tenlio npplicndo om muitas pessoas quo
Hcffroni do «gonorrh(Sas> ns Piluias d»
llruzí.i, o todns qno dellas tem feito
ubo tom obtido a cura radical, vonho,
portanto, folicital-os por tão util medi-
camenlo.

Júcjuirlçá, 4 do março do 1912.
Coronel Leonel Marques de Magalhães.

A' vendu em todas ns '.drogarias o
pharmacins, o nos depositários, Brusui
A Comp:, rua do Hospício, 133. — lim

S.Paulo. Drogaria Amaranto— Kua Di

| reitn, 11.
jjj I ' ¦OMKJMBMB3»»M»Il—»——*^—^———BBWÍ»g

JO iEDiCO DOS PIANOS
Wh MGRGANI

Afinações - Concer-
tos - Trocos e

Vendns de Pinnos

Av!s»m-»c ns osmní. tnmillas que«s:a cnim faz nfi'núçBcs, ccncerios. Uocbb o vendas do planas, por
preçoB vantajosos,

Olllelna f8|icclfll*.p»ra conmto- rio precliflo do pia'¦. ¦('( nos Inir-jintiliiiissautrç-Rinrn!• :W«j fiéailCKs rio iiifoiior'iimft;t'OiisiiltncnvIi?di»
6 um plano comprado.

Rua Fiorencio de Abreu, 153
•-..¦BAPHAEL « MORGANI •

"XlIBãhôr, ci nocilmlor o Imr.nitadot .io rianou

A'"P'l,AlUíl.HOS completos' parií lavuto-
^* rios, 0 peças 1-S coroH variadas, bó no
Bandeirante, rua do S. João, 83. 3'.) 15

"mméW: Teleph. 2.262

Constiluè doles por cnsnmenios de 3. 5, 10. 20 e 30 contos de réis.
Pdgnrnunlos renlizodos oté 28 de fevereiro . . . 1.0U.-48l$9QO
A realizar até 30 de mnrço do corrente . . . 6fi4:0ãQ$.4Q0

l;695:432S30ü
Sócios inscriptos 0,719

E' a unica Sociedade Mutua fundada no Brasil com tão maravi-
llioso plano, que conseguiu bater o «record» do Mutualismo nuo so no
Brasil corno na Europa e na America !!

Sede social — RSO DS JANEIRO
Pedido de prospectos, estatutos e inlormações: na

Agencia em S. Paulo
RUA MAIIECHAL DE0DOHO N. 6 - SALA, 11

Caixa Postal n. 1360

ItJTTJA IDEAL
Sociedade anonyma de pecúlios para construcções

Os pecúlios pagos aftlngem a
MIL E QUINHENTOS CONTOS approximadamenle

3 séries completas com 20.000 mutuários
inscriptos, e a 4,a série ii, cm formação

CAPITAL SUBSCRIPTO . . . 12.000:000$000
AGENCIAS EM TODO O BRASIL,

Com prestações mensaos d» 2-50CO na Bério C, com .direito a 13 pecúlios mensal'
ícnto, ó do r>$001 coirv direito a 2 peculioa no total do 25 CONTOS (série IDEAL),
MUTUA I.OE..L»' distribuo mensalmente entro oa seus mutuários mais de SKSSKNT

a
A

CONTOS DÉiiÉIS.'""'""" 
"" , 

,
Além dos poculioa, os mutuários teem direito tambem ao sorteio do 20 ISENÇÕES •

DE/MENSALIDADE duranto um on 2 annos. conformo a série' em que^se inscreverem.
y:Ho finiil,:das'póries os'mntuajfjp8 nüo sorteados recoborão o total do suas mensaÜ»

dades, tendo 6'jsim concor'rido~fl;W>n.itniliejit<i n todos os sorteios. , .
•- Àciioitaifiris¦ inácripçOi*'iiSravó'*$plfèçncliimeiito! do vapas, na sério IDEAL, o para a

duaita sério Ç,- sendo nesta sério a'contribiiiijito monsnl «unicamente do 2$000,-com .

qireilo a 13 pecúlios'mensnes,-,.*nQ,.talai 
'de 11:2>10$000.* 

'•' '_ '
':'¦ 

Peçam prospectos o imiís::infoíriiações hojo meptno, o liem assim a olft'r<» es***

pccinl quo a «MUTUA IDEAL» offoreco a seus mutuários.

MUTUA IDEAI - Rua Libero Badarò, 105 - Caixa, 1234
S. PAULO « Telephone, 3740

" À AMERICANA" 8
*%

<

*

mw
w
M
w
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AnnnifQm

< Companhia Pauliista de Construcções)
Legalmente constituída e Registrada na Junta Commercial e Registo Geral de

Hypothecas do Estado de S. Paulo
Sede: RUA 15 DE NQVEMBR0. 27 %. * PALACETE MICHEL - S. PAULO

ÍVculios n« vnlor «le 15 cinitos por 3«l(>00 mciisncH.
Vinil» a «crie devolvo todo o dinheiro piijço pelos mntanrios

nindn com < iiciencimo de 1» o|o de jnros de moilo que o» nintnarios
não Hoitcndus. terão concorrido nos premios no vnlor dc cerca
l.8<M»:000$0H(> sem dispender nm só real.

Inscrevam-st sem demora na

;66

dã

BRICAHA^
A MELHOR E MAIS IMPORTANTE NO GÊNERO

Pecai» prospectos
Hu,oi,aurS8 ^enas e viajantes dando se boa commissão e outras vantagens ..
RUA 15 DE NOVEMBRO, 27 •• (PALACETE MICHEL)- S. PAULO i

«?¦ ^^F^i»***^^*^^*

DOIS HéNRA-DÒS NEGOeiANTES
estabelecidos em Cerro Chato, uniformemente louvam o Peitoral de Angico Pelotense

Attesto aue tanto eu como os meus filhos temos feito uso do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE; formula do phar-

m«SÍli2^MÍd?Silyã Pinto, preparado pelo pharmaceutico Eduardo C. Sequeira, de Pelotas. Sempre temos colhido

!3S2SKÍl - De YC Ohr. -~ João Word - Cerro Chato, .5 de outubro de 1906. Município do Herval.

magnífico resultado para tosses e
municipio do Herval, 3 de outubro de 1906. E.KÍ<*ir sempre o verdadeiro Peitoral do Angico Pelotense.

_ . .. > •«.- 5_ fj -i~ •» c^^..^:~. ¦

gties & 0., o outras. EM SANTOS: Companhia Santista do Drogas e outras casa3

PALAGE-THEATRE
Einprcsa Alberto Andrade

Grande Companhia dc opefelns, re-
visluç, mogiens e vnuacvilles do

:-  PALACE THEATRE - -

HOJE romiiR.i. 52 ilo
miiçj de 1911 HOJE

í ultimou e«fK>cíacul()« <li Icmporfldi — De?pc<1lda
dft compfiuhlp que r-c^.it> emaobã para Santos

d's 11 horai cm non'n. pramllo » lüatiníe faml.l»r
iom n «DelUn ma revista em 3 actos. ilosiutfoia cb-

çrlptor -<> ;-n Butcs,

Tim Tim por Tim Tim

GASINO ANTARCTICA
' 

Rua. AiiliiinK«l>nl>ii ZZZSZ
Rõiprciia Tlientrnl llrnullrlrn - Médn rm
H, 1'nulo - Conccmiloniiria da Nnnth Ame-

rlrnn Tour nnra o HraMl

A" noile, ái 19 3il e 21 ."l|l, em «Tabu sessOesj n no-
tíjüIit.» barleu-reviíla em I actos, csptcislnienle

cscrlpu. pin a troape do I'ala:c-lheaUe,

A ULTIMA DELLE
Todos ao Palace-Tbeotre 1
—Despedida dü Companhia—

PREÇOS DO COSTUME
3llhet.es A t -. - '.. d« 10 hom ao melo dia no Cale

Gauaar • aeDOl» ia bilheteria do thutra _

HOJE- DSír%M -HOJE
•= 2 - Grandiosos Espectacuíos - 2 —
Deslumbrante Mclinéj FAMILIAR

At U horat
flctlmtla át «mo», fatiditit t oo mundo fn/nnfíl —
VU. iltUInte tpie Icmnri jiarie a alrit lt. OUHItllERO

4« Attrahente Espectaculo ^»
A'« 20 horai e 45 minutos

Brilhante suecesso da celebre otriz
ROSÁRIO GUERRERO

Acompanhida do notarei mímico ir. A Volbert
EXITO  EXITO

DE TODA A TROUPE

ÍRIS theatre

«4o pnbllco — A empresa. desc]m<1o apresentar
ao publico toioa aa celebridades de fam% mundial,
lão hetdtou em cutitratar ROMÁRIO VCKtt*

Itr.IK» Últimos espectaculo»
para oa quaes Tlgoram os íegnlntca preços:

Frisas distinc, posse llf I Camarote», poaie.... 10$
FrtJii. poise  ln Cadeiras de l.a  4$
Camarotesdlit.,pose 12$ | Promenolr  fi
Galeria.  lf

Preços da SUtinée oa de eoatame
Ot bilhetes aebam-se á renas na Charutaria Hlml,

rea U de Norembro.

THEÁWMlOSElPOLYTHEAMÂ
• 

Eh)prè«>.Theotro g., José
HOJE HOJE

Grandiosa Matinée Famillnr, ús U
horas com escolhido programmo.

A' noite
Programma novo» n. 136, da Rido B
Ai listico programma em que se des-
taça dois fiíms de grande metrogem

AGarotinha
Alegre comedia de ura fino assumpto
em 4 aclos da apreciada casa CINES

À Filha do Caixeiro
Sentimental drama em 2 actos do lau

reado fabricante GAUMONT

Ilõjé - Domi'ogòf.'22 de máVçp - Ho|e
Oriinde Compinili de «Operetas. Ma(&i» 

'"

e ReTlatas. do que faiím parto as arttattaKFiBNA
PARADA -rClNlRAPOtOSIO - EtVlIUBENE-• VENTI e 0'pepnlsrWlmo acWBHANDAO

Maestio director da orchestra, F. RQjSSO

Espectacuíos familiares -flor sessões

Cadeira* i
Crianças .

PREÇOS

. • .-j-rrar-
, 18O0O* «SOO

2 Grandiosos Espectacuíos 2
' MATINET. ás 11 horas com a mista

SOIRE'B — La icnio áa 20 horaa - «mi reprttenlaitt

CAPITAL FEDERAL

KSirHKSA TlIEATII.tl. BBASII.K1RA

3.a feira, 24 de março

I.a sessio áa 33 boras
Ser* representada em anbas aa «eaaBea
• revlata, letra e sanalea de CIXIBA FU-

lonto

NAS ZONAS ...
«Prefoa

Frisas . . . ltifOOO I BalcOea • Am-

Cadelrai . . :} o-J | Geiaea . . . V«>
Oa bilhete* acham-se á renda ca iharaiaria Mini,
d" ie áa 17 heras e depois na tUic.crU (io Iheit—

ESTKEldòtntíNDIOM
CIRCO FA'

Empresa F. dei Mauro
Grande Companhia Kqneitre e de

novidade»

Palhaços
Clowns

Cavallos
Poneys

Burros
Cachorros

Porcos e
Macacos amestrados

¦*

Attesto que tanto eu como os meus filhos temos feito uso do PEITORAL- DB ANOICO PELOTENSE; formula do phar

maceutico Domingos da a»uj
o melhor resultado possivel.

Attesto aue tenho feito uso do PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE, do pharmaceutico Domingosi da Silva Pinto coa
Attesto que ten tio iu» uso constipn(}ões. 

Podendo fazer ouso quò lhe aprouver. - Genaro Míir|moz - Cerro Chato,

DEPÓSITOS NO RIO: g«&^^^ De okinillis,Figueiredo e 0„ Laves & Ribeiro, eto
X_m a. lantaiv. ^»«6 .«.na. -ut» a„-t.J„*o A__ T*.r.rscaa a nilt.rnc MBaü ——

ProntãoBoa"Vista
RUA. T>Á. BOA. VISTA -N-'. 48 i j

HOJE - Domingo, 22 de março - H0 J E
A'S 13 HORASEM PONTO

Oratide funeção sportiva
Na quol serão disputados pelos volentes pelotur.s dtsle Frontão SEN-

SACIONAIiS QUINIEL.\S SIMPLES e uma emocionante

Quiniela de Honra

Â platéa transformada em pista para
eate grande circo

Oa btlbetea a vruda aa Charutaria HImf
raa 18 de SoTrmbra, deade asaantak das

IO horaa ia 1? hara-

pelos bravos artistas t

Leceta - Potonito - Zalacain
Lino - Gurruchaga Villabona

Banda de musical — Poules duplas

Noto quadro de pelotaris Feérica illamlnaçã«

ENTRADft FRANCA — ENTRADA FRANCA
Reservando-se a empresa o direito de vedal-a a

ouem lulaar conveniente.

-¦-V-ii-riJ^j..

H^%^HümtaaBk._ •______.__  .
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PAULISTANO - Domingo, 22 de Março do 1914
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COMPAMIIA TET_._1.i_0-._OA HO KS-
TADO DÉ S. PAULO

Avlsnínos nn publico quo a Siicounicil
desta Companhia, (Succursal dn. Luz)
pnra conversas entro onta Capitul, Sun-
tos o Cnmplnns foi IransCorlda da rua
Seiuidoi' Qtíolíbz h; 30, para a run Bri-
tvndclro Toblns n. 01;

o Ooronto.
AV. WÍiytu GiillOy.

VioQS de aço

HANCO DO (-OMMI.itClO I', INDUS-
THIA DE S. PAULOs TrunsfcriMicliiH ilo itCQuõs

Vis.o publico quo do dia ül do oor-
.'cnto, Inclusive, ntC* ao om que tiver lo-
Bar a assombléa gorai ordinária deslo
Banco, ficam suspensas ns transtorori-

c.íia dc aoQÕcs do mosmo.
S. Paulo, 17 de março do 1014,

>T. Qu.elt'0-i Tmçcrilnj
Dlreotov-sovonto.

para consírtscçoes
Grande slock, dc Iodos os

bitolas e dimensões

IÜ attençfto

______ j
Caixa, 44 S. Pauio

lIAltltia « S. Paulo

|pfflB^^BH-BS-Bj^y

COMPANIUA SIOGYANA
Tnrifn movei

No mez do abril do 1014 "vlgorarfi. nes-
ln estrada a taxa cambial de 17 ds. por
1.000, equivalente ao nugmonto do Ifi
por cento sobro ás bases das tabellas 3,
3-A, 3-B, 3-C, o 0 n 17, sendo Isentas
do cambio ns tnbellns 1, 1-A, 2, 2-A, 4,
4-A, G o tarifa especial dc Cado a Cam-
pinas.

Campinas, 17 de mnrço do 1914. ,
Antônio Nogueira Ponlclo,

Inspector geral.

... ,là Babem que acceito discos ve:
lho;; e alé quebrados em iroca tle dis-
co.i novos 1 7í" a mais agradável snr-
presa pura os possuidores dc grammo-
phone. I

.. Peçam o meti prospcclo sobre a
valorização tle discos velhos ou melhor
ainda tragai:; ÍW.TE todos os discos
velhos cm minha casa para trocai os por
novos, cm condições muilo vantajosas,

©ASA EOISON
Rua 15 cio Novembro n, -5.1

«pUSTAVO Pl-ÍSTKB
A maior cnsa do grõminoplipnes no Brasil

Trtitiimciüo radical e garanlida
l-JEMÒRROIDÉS E ASTHMA

O dr, J. J. de Curvnllio R.iraiite o traia-
mento radical c definitivo das licmorroidcs,
dc qualquer nalureza, sem operação quando
poss;vel, ou com operação mas sem san-
guc, sem dôr e sem cliloroformin, falanicn-
to feito no proprio consultório, caminhando
o doente par:', sua casa inimediatanicnle
depois.

São inais de 120 mil caso3 tratados; c
desafia-sc desmentido,

Uma hábil e delicada enfermeira; com
mais de 10 annos de pratica, ajuda o tra-
tamento das senhoras.

Os accessos dc asthma são vencidos cm
3 minutos, podendo o paciente entregar-se
lopo ás suas occtipaçõcs.

CONSULTÓRIO: - Rua José Bonita-
cio, 46 — Das 13 ás iú horas.

smMTtíi_-is.-mrjtv_\

do ferro proto o gui*. anlzado, tuhon
do aço, tuboH do cobro, tubou do
latão e tubos do vidro, têm Hompro

era Htock

Rua Alvares Penteado n. 3
S. PAULO

1IARKIS - S, Pnulo

BANCO DO COMMI-I.-'!'. 10 INm.STI.IA
DE S. PAÜI-O

Assembléa geral
Do accOrdo com a dellberagilo da Dire-

itoria convido todos og srs. accionistas pn-
ra so reunirem em assembléa geral no dia
81 do corrente mez de março, ao melo dia,
na sala principal do edifício do Bnnco, nes-
ta cidade.

Nà fôrma dos Estatutos, terfío os srs.'«.eclonistas de tomar conbecimento do re-
latorlo, contas da Admlnlstrnoíio e parocer
üo Conselho Fiscal, referentes ao anno de
1013, eleger os membros do Conselho Fls-
cal c seus supplentes, para o novo anno
bancário.

S. Paulo, 12 de marco do 1914.
: Antônio lYado,

Presidente.

Annuncios
BOBAS de ESMERIL
Vlarcus «Carborunduin» dc todes os

tamanhos e grossuras
Grande stock

UON & COMP.
CAIXA, 44

HAItltlS - S. 1'nulo

Chácara á venda
Vende ue iiran, .Itimiin nn cslrncln qno IIrii S.

Itooue n Sorocaba, sendo distante du fi. Hoqnc melo
kllomcíro _ da -.Ula üa Mayrltik _\ kitomettos; com
20 iilqueireH de bons terra0, sendo 17 om capoeiras
! cfipoeirõo.*. e íí cm ppfto e cultivados, com boa
:n-n. bnn r.gun nascente, bananal, marm.-llnl, hortn,
c com propriedade do roda de agua, própria píira
o fabrico de farinha de milho, ctç. Trala-so com
Ü.i3ppr Hicardo, laigo dn Liberdade, C-l - S. 1'aulo.

ESMOLAS
As viuvas pobres Uelmira Bezerra, Maria

da Graça, Isabel Mercedes, Julieta Rosa,
Maria Augusta e Maria da Piedade implo-
ram ás almas generosas um obulo qualquer
que as possa soecorrer no infortunio em
que se vêem. Qualquer importância pódc ser
deixada no escriptorio desla folha.

MADAME DEPIETRO
Professora de corte, diplomada pe

la Academia do 13. Aires- Corto pelo
methodo moderno, Rodrigues Fer-
nandes.

Participa cs exmos. freguezos e
discípulas que abriu um

ATELIEU DE COSTURA
á rua Duque de Caxias, 135
onde executa vestidos á TAILLEUR
e PHANTASIAS, pelos últimos figu-
rinose por preços sem competência.

Telephone n....

Quadrado,redondo e chalo
Grande stock

Lion & Co.
CAIXA, 4J.

IIMMIá — 8. 1'aulo
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MANEQUINS
j Fv'ova fabrica de ma»

mu nequ''ns dos mal9¦$jã modernose ma.sbel*
__$£_ os e sob medida

Eervcse quai_jue.epcommenda, tanto
nesta cidnde como
no Interior e no lílo
de Janeiro.

[N8TITUTO Allom&o
para cura das

molostias dás peruas

v^tf^mn*o^

NfiGYB CUR!

52 - KÍIA DA
. LIBERDADE - 52

Dra. Casimira Loureiro
.•«Ei.trA:

Dlp.ou-A.a._ nela ÍTncol>i mbalôo-C/IrurRlóft do
Porte — Especialista cm cynccolOKIii o
pur/OH peln Universidade ile Paris, com long»
pratica nos hospitaes Tarnier t lloucelaisil.

Ki-cllKolpciln dos prolcasnres llucllll, _._.
pnec, l.cinclln, 1-oIcrlH t I'ozr.1.

Con«nllns de 1 ás 8, na ruâ Josó B.nllaelo
p. 32. Tel«thone n. 8.920.

Roslclencli t rua nario de llnpctlnlnga n 10.
Telephone n. 1.243

m*
Fox - Terrier

Vendem-se a preços módicos, le*
jitimos cachorrinhos de raça Fox-
ferrler, liliios de paes importados, na
Alameda I3an!o de Piracicaba n. 34

Aos srs. capitalistas
Bom emprego de capital

Vendem-se 17 prédios, em
ponto central, rendendo os
mesmos l:300$000 men-
saes. E" verdadeira pechin-
cha!!! Aproveitar em quan-
to é tempo.

Tratar com Domingos
Grisolia Netto, á rua 15 de
Novembro* 52, sala 5.

OíS SRS.

SousaBrag-a&Comp.

0 BAR E BILHARES

DO THEATRO
Esquina áa rua Xavier de Toledo

¦Esta casn, tcii-lo passado por
untu completa reforma, com uma
sucção <la bilhares e c<i_-ip_e_o
sortimento de bebidas finas, sua-
iltviches, empadas, par-tei.*, tudo
a preços rasoaveis; tendo sempre
a testa do estabelecimento, sem-
pre prompto a attender ao_ sens
iuniir h e frceney.es, o propric-
tario. JOAQUIM JLiOJPJ3S.

bitnpiador Doméstico
0 MELHOR LIMPAD0H

-^¦<í.0l/*>—

Daiuto. l-fficlvtstt),
/.rutiiiinicii lll

Ulhi a i
marca I

h"_t-l!iâ Hmim"

li u.l lm lll !"^ y.'
Agentes geraet para c Br.ixllt

WILLIAMS, ROBEPTS.ON &Co.

Caixa Postal 1551
RIO PE JANEIRO

/.gente par» . I'._lsdt 1*1 S Tnulo i

José F. de Carvalho f Meito
Caixi Postal 464

Rua S. Bentc, 42- S. Puulo

ll MARCA y-~ RflARCA I
ffi CABEÇA DE INOIO ,^^l[k CABEÇA DE INDIO I

8 É O niaiS 7^|ÉPílL depositários |

-°~ ?mtÁ HASEHCLEVER 1

| pnrn cercar .JkSckííF s. paíílo |
wsÊ_m.^_mmBMmmÊÈmmÊmm_wmê

Typographia S"iqueira

Cnmplcln iiiiu por um novn ma
IImiiIo oipçcliil no iriiliimciitcp do
íilciiiinc nec pariu Inferior dei pcricn
QlQpbRiitlflfi*.! Vf.rli.0fli tul-Orouloio
iirlloiilnr, plilcbllli", HOtln, rliciimn-
lliino, lnohln. o InolinçOcn dns por-ii''-fi flu -itialr|iicr miiticlra.

A <llli> |l|l'( 11 (.uri. lll'HNUH
niolciitliiii ií ho* iiirora lIOHHl-
vel, vlnli» ii vonliKlcInt «tri-
isftn «htur ilOReolicrti. lia
liem iniiii'0 lciii|io.

Tralninenlo «oni lntorrii|içílo no
\rfibãl).o do pnolont-o. sem üpornçAo
dor ü .som ro ine d loa interno?.

Informações exaclas pnra
os Estndos lambem.

Numerosos nttestodos dc muitos de
meus clientes cOrnplelnrnent,e curado
pclo meu .rolamento especial, que
ja deixaram do esperar melhornmen•
tos nos seus soíírimentos. !
3)E. HENKKJUE MIEHE

Rio de Jnneiro
A iiccliilo il« imiilciH <*llciili'H resolvi <<*i*roKiilitrmcnlo aluas vuxon por cnn em

5. Paulo
ImriiH «le pniiruiltii. '. 

Iulo hn PlIARMÀí
CIA ITA Iil A.VA JüM MAfTIA, jriia tio

Tlii'Koiir<>, I) - l.o ninliir,
O dia du ciMiHiilfu sorli inililicailo neste
Jiirnitl com nnteclimiifiO de uniu Meninnn..*_ priniclrit ('(iiiMíillit (erá Ihítiip nn SVt fei-
ra <l de iilirll de I) iíh ki liorna c de 15

rtM 17 ÍIOJMN.
Iiiferniiiròe» cxncliiB dá em S. rimlo:

mAMVE
Run Direitn n. 55-A - 2 o andar ou'

Gnixa pohtnli). 1371

Sm
_A.9íS

Gottas Salvadoras das PartarienÉes
Ml. Ü-ÁBÍ lB.li.il _LA\l\

Desappiirccerain os perigos dos partos dilliccis c laboriosos

-sl ^ y^0K'ul s_ ( ""*'
"?'ffW"

A. pnrturienlo que fizer uso do alludido medicamento durante o ultimo mex
dn (íiavidez, tem um parto rápido e feliz.Innumeros ollostudps provam exuberantemente a sua eflicaciu e muitoa

medicos o nconsellium.

?KSS* ARAUJO FREITAS & COMP. - Rio de Janeiro
Vende-se anui em todas as pliçirmaclas e drogarias

Galeria
[iarta.il pars
BilhstQs
Postaes

Éi«|vl_3l
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EU CURO A HÉRNIA
Escrevam pedindo a Amostra Graluila de

meu Tratamento, um exemplar dc meu
livro c mais detalhes sobre a minha

GARANTIA
de

5oo?cx)0 réis

Isto não _ uma affirmacão insensata dc
um individuo irresponsável. R' um facto
absolutamente verdadeiro, o qual será apoia-
ilo com go-.to por milhares de indivJjo?
curados, não só em Inglaterra, como tam-
bem cm todo o mundo. Quando digo curar,
não cjuero simplesmente significar t|uc for-
neço uma funda, almofada ou qualquer
outro apparellio que os pacientes terão dc
usar continuadamente e sómenle com o fim
dc conservar a hérnia no seu logar. Eli
quero explicar que o meu systema permitte
a hérnia abandonar tão incommodos c irri-
tantes apparelhos e converte a parte her-
niada tão boa.c tão forte como antes dc oc-
correr a hérnia.

Eua _A.lv.Et_res Penteado 3%
Receberam grande sortimento de cartões poitaes com vistas do S. Paul»

Para os revendedores qrane.es vantagens
Telephone, 1216 Caixa rto (Correio, 137

ESPECIFICO
DAS SENHORAS E PESSOAS DEBILITADAS |

MISTURA FERRUGIMOSA
Preparado do pharmaceutico CftiCil flliBERT Oíiüss
INFALLIVEL PARA A CURA da Anemia, Chlorose, Flores Brancas,
Suspensão, Irregularidade da menstruação, Oolica3 uterinas, Hemo-
rrhagias uterinas, Dispepsia, Fastio, Opilação (Amarellão), Enfraque-
cimento pulmonar, Feires intermittentes, Í?urgaçõe3 e Zumbido3 dos

Ouvidos, Neurasthenia
Tônico e reconstituinle sem rival para homens, senhoras _ ciian.as
EsIp prccioBO medicamento, pioducto do longoa ostudoa n oxporioucias. .

uma prepnrflçüo do rnizes modícinnos, o especialidades officinnos nssáa modernas
o do effeitos insoffiemaveis. Lórigo do ser um remedio do pura oxploração dn
humanidade K QÜE CURA TODO n nossa MISTURA FERRUGINOSA Qr.YCE-
HINADA 6 um remedio positivo, destinado a curar sómonto as moléstias provo*
nientes do enfraquecimento do SANGUE o NERVO.1., portanto a dobilidndo om
pjorp.l- Tampouco nfio 6 oste extraordinário remédio uma droga quo os enfermos
tenham do ingerir ás dúzias de frascos.

Muitas o muitas vozos UM unico frasco ou DOIS (s o bastante para rostabole*
cer um organismo depauperado pela debilidado, e o seu maravilhoso eífeito so
manifcsti logo rpia algumas doses tomadas, extendondo bo esto sobro o pello.
dando & cutis um nvalludodo roaoo e dA brilho aos ollios muitas vozes amorto*
cidos pola fraqneza. Sob a sua influencia podom-so presenciar verdadeiras rosaúr»
roicCos: Tuberculosos miii gravomente atacados voem melhorar Buas lesões, o
appetito voltar com a nutrição e umaBwisacão do força o du conforto invaloBcer
todo o organismo.

Milhares de pessoa» curadas
A' venda cm todns an «lrogiirlas c principiifH pliurmncirtfi do

S. Tnnlo, MniitoM, Onrytiltn o llio do Janeiro
Fabrica ts tlípofsito ger_xl.

Largo da Matriz, 10 - S. Roque - Est. de S. Paulo
Preço, 4|OUO o Íjccísoo

Rua dos GusmOes, 17—S. Paulo
Com fübrico dn nfamodn mnnteign

BORBQREMA IDKAI., em Vollo Gron*
lc dc Snpucnhy, Minns.

Teem sempre em deposito grande*Iiinnlidndtí de doces, queijos c oves.
Preços módicos e entregii n domicilio.
rclcphone. . 39;;.

GELADEIRAS
Geladeiras americanas, es-
maltadas, grandes e pequenas

LION & C..
Caixa, 44 — S. PAULO

HAIllUS -- B. Panlo

INSTRUMENTOS
— DK -

Engenharia
Fonseca Macliado & C.

52 EUA DO HQSPIClí - 5?
Hio de janeiro

Pt-pnm c:cvtn,lofi:o_ii

O meu livro, unia cópia do qual enviarei
a V. S. com o maior gosto, explica clara-
mente como V. S. pódc curar-se a si pro-
prio por este systema sem dôr alguma nem
incommodo. Ku mesmo descobri este sys-
tema depois de ler soffrido" bastantes annos
dc uma hérnia dupla, a qual diziam os me-
dicos que cra incurável. Curei-me e jul-
guci-me no dever de dar ao mundo inteiro
o beneficio da minha descoberta, resultando
que ha muitos annos que estou curando her-
nia; em todas as partes do mundo.

V. S. interessar-se-á provavelmente cm
recebendo com o livro gratuito c amostra
dc meu Tratamento differentes attestados
assignados por uns poucos dos muitos pa-
cientes curados. Não perca tempo nem di-
nheiro cm procurar obter cm outra parte o
que o meu tratamento offerece, pois só sof-
frerá contratempos e decepções.

Tome uma penna c encha o coupon que
está ao fundo deste annuncio. queira en-
viar-mo pclo correio e o meu livro, a cópia
da minha Garantia, amostra dc meu trata-
mento c outros detalhes que V. S. necessite
serão enviados immediatamente.

Queiram fazer o favor de não enviar di-
nheiro. V. S. poderá escrcvcr-me em qual-
quer lingua, como portuguez, hespanhol,
francez, allemão ou inglez, o que será per-
feitamente comprehcndido.

Coupon para amostra gratuita
Dr. Wm. S. RICE (_.. 679)- 8 & 9. Sto-

necutler Strect, Londres, E. C, Inglaterra.
Amigo c Sr.: — Queira enviar-me gratui-

tamente a informação e amostra gratuita
nara cu poder curar a minha hemi*
Xomc 
Direcção

GRANDE HOTEL flREHS
SOROCABA — E. de S. Paulo

Ni.nmlo no melhor ponto dcn-ta cidndo. i_ rua ICnrào do
Itio llranco. 'AH, com vIh.ií pnrn divcrNos ponto*.. X 5 minn
toN a pé, da l.n.ação, cal minuto de automóvel on carro. (I
maior de Sorocaba: ÜS quiirto* mobilado.'- com conlorto.
Farta illuminação electrica e rigoroto nsHei-i.

O predio cm qne cettá situado o -Graude Hotel Ar «min.
acaba de pntnar por grandes reformas, pelo nac o sen pro-
prietario espera continuar a merecei* a honra da prclerencia
c distineção «ios sen.i amigos freguer.es, dos xrs. viajantes
e dns exmos. familias * Kxcelleiites necomodaeõe-^proprins
para os srs. viajantes cexmiiM. tniuilins * Serviço u In curte
* * l.ínrin. 7*IM.(. * HAR K €.._•_FKITAKIA * *
Os proprietários, SEBASTIÃO ÁREAS «St IRMÃO

I

LBS. 120 LUCRO
E_n Tres Mezes

Foi oslo n lucra liqntdn <lo nr f-opcz DI-írÕ
depois de lor pn^o nu Biiaa conUa ds hotel
passagens de Kstrarliw dc Forro, varores c ou»
trai tlospèaas, em iiina vingom quu fec A Am:-
t_ a do üul com uma

Machinc. tSl_Í__n<Je*-»
Para Bilhetes Postaea

CHoriteí ern todas a* partes do imitido íc-
portam-nos êxitos a «ho inl.ro™.'. F_' esta n op-
portunldade que ^o lriea offeríco para dobiar
o tni ffnnno actunl flcji tra'm liando durante
o seu tempo livro «Jn trabalhando pormanen-temento citnu urn 1'iIOTOÍIHA.I'IIO U.: UM
MINUTO. NÃO R1 1'RRCUO HXl'K«i.*«. IA
ALGUMA. As pho.OKrac.hia1. síu i-.itai c revo-
adas pelo nosso próprio o exclu-dvo proc sso.
1'lintoRi'»pliíiih Fvllns cm Hilh«tt*H

1'iiutiicH H.m Oli»|)iiH, l'i-lIIcrili.M,
.**«'. nativah Ou Cumaru r.srnni.

Is Mricliini 'Manil.l.. pnra llllln-tcs Postaes
tiro photnicaplilRfl rm íi eitylos dilterentes <lo
photoirrapliln» (II tamanhos) — bilhetes pnetnuo boiOea. Ttd.' o inuiidn compra c>tas pliolo-Kniphlns mngnlflaas, leitos durante o espneodo tempo do um minuto. Coh'C3uemr.'o .uefns
Immcnsoa ondu qiwr que hij, Rento - Em1lelros. enriiavneB, l'estisi dos Soutos Pndroel-ros, Corridas do Touros. Casamonti b, llaptlza-do», Estafíj b do Kstrains ds Ferro, Cães d.Embarque o fodáp os dias dc fei ias locies,naiüonnea ou c:c!e*lastic<is quaudo as runsestão cliulns d.* gente. Jím todoa estes Jo^nres
0 fcift. nica tiça ni lucros enormes c^m umaMachina ..Mandei'.

Jogos Completos
Lbs. 2 lOs (Ouro) Par» Cima

Não importa quaes íejiim as suas clicumslan-
cias acione», õ -r. pá iu ojrnnrnr um dns jo-
«os entro ns muilos quefiibricaino». Coda ma-
dilua ttU\ equipada enm aa in:..lares lento»,
que la ria pboloitnpnlt lu.itoutanct o garan-timos qne pindiulrõo resulta los exc3licntcs.
INVISSriüUE.M SUM 1'EltllA <1; TEMPO O-ir.
nâo poío prrdor nndn. Literatura lllmirada
(le.-.crtvendo toda*, as nr.sr.is machinas, per-
llio-rl enviada OUATI3 logo qin n il-a peçi.EHlJIthVA-NOS IIOJÜ üiisinar-lhe-einoia um-
nclra porquo pôde tornar-se Indepènd^nto com
um negocio seu o multo prov-iltosti;

I THE CHICAGO FERROTYPc CO,
Autorc. Ormnncsdnrhotof{r.ioh!ncm 1 Minuto
P, 165 Femiiwe JUiln., Chicago, lll., tl. 8. A.

Ey doyShe a m
WH dá o tempo

edíclnã

Eü-ns esomcos de dias seira o s(_ií*fic_e_f_e pa«*a
drovaí» o seua ua5oa« cj_r,ts*a a sua doença

Uns poucos dc minutos do seu tempo du-
rante uns poucos dc dias e eu mostrar-lhe.--
ei, sem fjiie v. s. faça despesa alguma, n.uc
possuo medicina,que extirpa o veneno dp Aci
do Urico do systema subjugando assim a do-
cuca dos rins, doença da bexiga e rlieumalis-
nio. Não Ibe peço que se fie na minlia pala-
vra, mas só desejo que me dè licença para
llie enviar alyuma desta medicina para que
v. s. a possa usar pessoalmente.

Tendo em mente convencer pessoas que sof-
frem destas doenças, que tenho alguma cousa
muito melhor do que os remédios, tratamen-
tos e cousas eguaes e a unica maneira que
posso demonstrar este facto é gastando di-
tilleiro em compor esta medicina c màndan-
do-a grátis. Terei muito prazer em mandar

1 esta medicina a qualquer doente que me cs-
cre.a. Eu não lhe mando um " tratamen-
lo dc amostra, prova ou ensaio ", sem valor,
nem lhe mando um pacote dc medicinas di-
zendo que pode usar parte dellas c pagar
pclo resto, mas mando-lhe uma quantidade
dc medicina grátis e não lhe pedirei para
pagar pelas mesmas nem v. s. me deverá
Obséquio algum.

Só desejo saber que soffrc de alguma do-
cnça para a qual a minha medicina é desti-
nada, porque não é um "cura tudo" e abai-
xo encontrará os symptomas principaes das
doenças dos rins, bexiga e rheumatismo. Si
v. s. sente um ou mais dos symptomas cn-
tão precisa desta medicina c terei muito gos-
to cm lhe mandar alguma si me der os nu-
meros dos symptomas, a sua edade e en-
rlcrcço, O meu enderecei é dr. T. Frank I.y-
nott, 7171, Deagãli lihig., Chicago. 1. U. A.
V. s. não me promette nada; não paga nada.
A unica cousa que peço, para não haver en-
gano, é que me mande os números dos sym-
ptomas ou uma descripção em suas próprias
palavras e que tome a medicina conforme as
direcções que lhe mando. Esta í: a minha ma-
tfeira dc tornar a minha medicina conheci-
da cm Iodas as parles do mundo.

V. s. convcnccr-sc-á depois de a usar que
dissolve c extirpa o veneno do Ácido Urico.
Tonifica1 os rins para que estes trabalhem
cm harmonia com a bexiga. Fortalece a bexi-
ga de maneira que o desejo freqüente de
urinar e outros incommodos urinarios des-
apparecem. V.z desapparecer dores rheti-
malicas. Dissolve os cryslaes do ácido urico
de maneira qtie as dores das costas e mus-
culos desapparecem e articulações tortas ce-
dem ao seu poder. Reconstruo o sangue c
nervos de maneira que bem depressa sen-
tir-se-á mais saudável e forte, dormirá e
comerá melhor c terá energia durante to-
do o dia. Faz tudo islo e não obstante não
contem nada injurioso e é absolutamente
garantida conforme a lei.

Pessoas que soffrem destas horríveis c
perigosas doenças, podem, sem duvida al-
guma gastar uns poucos de minutos cada
dia durante alguns dias, para demonstrar
satis .acionamento que se podem curar, es-
pecialmcnte quando considerarem que não
gastam nada c que eu voluntariamente lhes
darei o meu tempo c medicina. A unica cou-
sa que qualquer pessoa intelligente descia
saber é si uma certa cousa alliviará a EI,L,K,

V.*^*"' V.J.

DR. T. FRANK LYNOTT 
*

que mandará medicina çralis a qualquer pes,
soa que precisar

ou a ELLA, c aqui está a opportunidade ds
provar islo sem despesas, obrigações ou
grande perca dc tempo. ESTES POUCOS
DE DIAS pode ser cpje sejam* o ponto de-
cisivo da sua vida.

Todos que estiverem bastante interessa*
dos para me escrever pedindo a medicina
receberão tambem o meu grande livro me-
dico illustrado que descreve estas doenças
detalhadamente. E' o maior livro desta qua-
lidade escripto para distribuição grátis, d
uma nova edição está agora no prelo. Tam-
bem lhe escreverei uma caria dc instruc-'
ções c conselhos medicos que vos deve aju-
dar muito, mas para fazer isto é necessário
eu saber que precisa da minha medicina.
Escreva-me os números dos symptomas da
que padece e a sua edade, e promptamenle
farei o que pr^metti. wlostrc que deseja res-
tabeleccr-se c com, grande prazer lhe en-
viarei alguma medicina grátis.

ESTES SAO OS SYMPTOMAS:

—Dóres nas costas.
— Desejo freqüente de urinar.
— Nervoso ou emmagrecimcnto.
— Dôr ou sensibilidade da bexiga.
— Sangue fraco 011 aguado.

6— Gazes ou dôr de estômago.
—Debilidade geral, fraqueza, verti-

tigens.
— Dór ou sensibilidade debaixo da

Costella direita.
9—Rheumatismo sciatico.

10 — Constipação intestinal ou doença
do figado.

11 — Palpitação ou dór debaixo do co-
ração.

12 — Dór na articulação da anca.
13 — Dór dc cabeça ou pcscoço._
14 — Dôr ou sensibilidade dos nns.
15 — Dór ou inchação das articulações
16 — Dôr ou inchação dos músculos.
17 — Dôr ou sensibilidade dos nervos.
18 — Rheumatismo agudo.

*_ J

eza dos olhos
-?«?????«o

flGUfl SULFATADA MARAVILHOSA
Do pharmaceutico L.N©R©NHH

(i*i*opricdailo do .Fumo Ct-suir .tlu..oi & Corrap.)
Remédio rigorosamente dosado, de effeitos seguros para todas
dades da vista, usado ha mais do 25 anuos com resultados

 por nenhum outro medicamento

as enferrai-
nunca obtidos

A.' vcuclit cm totlíiss íis pliui-inacias tlü ci<lci<lc c dos Estadoa
Deposito permnncntc em todns os drogarias dn copitol e nos agentes exclusivos

GííANABO «Ss COMP. - Rio d© Janeiro

_______»__-_.-1

_______________ _m____s_. -^^^^^^SiniA 9__n\\____\\

SERVIÇO DE MUDANÇAS EHRTE.
_,,- SUCÇÃO PAULISTANA.¦arros apropriados eacolcl.cados para o Innsporte de usorris Unos.

Pessoal haíililalo pnris armar t dstaintar moreisTransportes e derpttas de lagagtnt . er.eaamrnlat tle domicili» J-a'» as Etlr-lis de tem t s iorio dcoios os tapera naciínau t titrangtiros on Sanlos t tiee-mm.

Serviço tle mensageiros
Entrcgn «lc recados, meitMngena e pequenos voiniue* a domicilio

Todo o jerviço 6 Garantido Preços módicos
Rua Alvares Penteado ns. 38-A

S. PAULO. CAIXA, 453
e 38-B

Teleph. basta pedir Mensageiros. End. telg. Mensageiros

ASSOMBROSA DESCOBERTA
Tiierapeutlca indigena

O moior suecesso do ri IVin lll lilOftATO ou,r<,ro ProPneado por D. CARLOS e hoje

époco é a descoberta do LUAIU ITI* lilU_\/ilV peiQ «Compflnhio Industrial dos Específicos
M. Moroto» - Curn todo o .«yphilis, rheumjtismo, osthmu, cancros! -- Procurar ELIXIK MORATO

'PÍLULAS DE TaYUYA'M MORATO"
Outróra p. p. D. Carlos e hoje pela «Companhia Industrial dos Específicos M. Morato>

Prisão de ventre, falta dc menstruação, tonteiras, doros de cabeça, mau estar, he
morrhoidas, vertigens, digestões difficeÍ3, moléstias do figado, excesso de bilis, etc
~- PÍLULAS DE TAYÜYA' M, M0RATO - 

|||gggi"HLLIYI© BRHSILEIR®" *-•*¦• MORATO -0,s«s__3-_
Dores rheumolicos, dore3 nevr.ilgicns, dores sciolicas, dore3 gottosas, dores io u*.ero, dores lombo-
obdomlnaes, etc etc. Toda e qualquer dor aguda desoporece immediolomentc pelo fiicçõo do ALLIVIO»

A. veada em todos os pharmacias e drogarias

SIS "Companhia Industrial dos Específicos M. Morato'1 - Botucatú - TfJil

HAivMi — a mio _L*Ãy*ví_í*
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A'® 13 liorais em. ponto

Seto magnifLcôs pareôs, caprichosamente organizados, destacando-se dentre elles o

Importante prova no -tiro cte l.SOO metros, reservada a EDOUAS^ OE rJTí^E^ ANNOS

O® intervallos cios páreos serão amenizados pelo sextetto "PROGRBDIOR,,

•r*\ €- Ar cliihancada geral .
Archibancada especial

¦j/$00O
s$wto

As senhoras e menores de XS annos acompanhados de cavalheiros não pagam enfiada

\J. vf/ &8 trens da Ingleza partem tia estação da Jjuz ás 12.O.0,12.30, l.ÔO; £.30-
É,,\V '*\$í c voltam ao llippodr&mo depois do G.o e 7.o parcos. — Passagem, ida e V0lÍ3- 15000' %* ' yÇ" fis bondes da Light partem do Itargo do Ihesouro — Passagem. 200 réis

iHlf jJá
mm JtÊÈÈÊÊÊhk

gító3s$ lMw^___M__T^_3t

mmii topc-ii
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O apparelho ideal para o preparo em poucos
minutos em qualquer logar, por preço baratissimo

do superior e puríssima Agua Gazosa, píira
tornar-se pura ou com vinho, refrescos etc,
etc. ou para preparar águas mineraes com
com,'rimidos de Vichy, Seltz ou Carlsbad.

A' venda em todos os bons armazéns Grandes
vantagens u revendedores.

Únicos depositários :

BERNMY & COI
Rua Libero Badaró st. SS

í A FYGB
..TINTURA ESrEClAt.

PARA CABELLOS
3-KETA E CASTANHA.
^MOFFENSIVA E

IMITAÇÃO PERFEITA
DA CÕR NATURAL

OE APPLICAÇÁO IPACIL
. CADA VIDRO, 3*000

Ficara o nono Catalogo comi tUuttrtrtl*
TELEPHOKE 241

CAIXA POSTAL 273

I.OFÂÍJLÔ

t_S3___g______f__i_3___.

LOTERIA BE PIU
Ex4r«sçôes ús segundas e «quintiis-fsiras sob a fisca»

lização do {noverno «Io Estado, ás 3 horas
da tanlo — Btua -Quintino lio-

cavava» 32 - S. Paulo

Amanlia

OOOSOOO
I»oí? lfSOO

Segunda-feira, 6 de abril

000
pos* 4$5O0

Art. l.o — O «li*. IjiiIz du Toledo Vlj.x e Almeida nc coínpronictto n vender no
f-r ou á suecrasor sen, jportiuloi da caderneta n. ...,
tiu síiiio A, um lot-o de terra de cultura, â sun cgòoUia, com a área de 34 hectares,
mediante o prego de 1-:3GO$000, pago em túinsi presíh**. o Inicial, de 10$000, o 120
preslrisõcs mensaes, de 11S000 cnda uma.

Art. S.o — Os lotes pontos á venda nas condições das presentes bases fazem
parte tia fazenda " Goapornnga", do dr, I/iilz de Toledo Piza e Almeida, a 21 Icllo-
melros de Pcnnapolis (listrada do Ferro Noroeste do Brasil), entro o Rio Feio c
o esplj.0 do Tlelé, ao lado direilo do Ribeirão Grande — formando uma tçleba
de 12.S00 hectares de "terras superiores, em malla, numa região bem irrigada, sa-
lubre e muilo própria para a cultura do café.

Art, 3,o — O compromisso do venda se estabelece pela emissão de uma cader-
nela, do umu sério continua de 250, correspondeu les a 250 lotos de terra; este ti-
tulo provisório poderá ser substituído pelo definitivo, desde <]nc estejam pagas,
pelo menos, 21 prestações mensaes o fique garantido o pagamento das futuras.

Art. 4.o — Todas as preslRçõos pontualmente pagas, excepção feita da pres-
tãção Inicial, dc 40$O0O, são roemliolsavels, á vontado do oomprador; o vendedor,
porém, sóm.-nle promoverá n restituição das não reclamadas depois do findos os
de/, annos do duração da série.

Art. 5.o — Os lotes serão enlregúes com divisas certas e modianto planta lc-
vantada, ficando ligados, por caminhos o eslrada, íi estação ferro-viária mais
próxima.

Art. (l.o — Quando o comprador antoclpnr, no todo on parcialmente, o paga-
mento do seu lole, gosará dc uma reducção sobre as quantias adeantadas, corres-
pondente' a D o{o ao unno.

Art. 7.0 — Ao comprador ó facultado tomar mais de uma caderneta, ou au-
gmcnlnr n área do lole escolhido, pagando, neslc caso, n différença, com Juro 0*11
desconto ú razão de 1) olo ao nnno, conforme sejam ntrazados ou antecipados os
pagamentos.

Art. 8.0 — Na série do 250 cndernctaB Iiavcrá 120 sorteios, mensalmente rea-
llzados, desde junho de 1914 até maio dc 11124, para n remissão de egual numero
do lotes; somente coiieorrcrão ao sorteio os compradores cm dln com o pagamento
dasusuns prestações.

Art. O.o — Aquelle que tiver sido rigorosamente pontual e que vier a fnlle-
cer, depois do estabelecido no lote, deixa r& á sua miiUicr o filhos a remissão dc
todas as prestações cm aberto; a outros herdeiros deixará semente o direilo de-
corrento tia caderneta.

Art. 10. — O preço c ns condições dng presentes bases são inalteráveis para
as 250 cadernetas da presente série, quo terá a denominação do sério A, ou para
os 12.500 hectares da fazenda "Gonporangn", que estarão ú venda desde o dia

25 de inurçii do 101-4.

Os interessados podem entender-se, em S.
Paulo, com o dr. Luiz de Toledo Piza e Almeida
(rua Sebastião Pereira n. 35) e, em PennapoHs,
com o dr. Savanel do Amaral Gama, engenheiro
encarregado da divisão e entrega dos lotes.

Os pedidos do interior devem ser ocornpanhado» da respectiva
importância e mnis a quunlia necessária para o porte do Correio,
e devem ser dirigidos aos agonio goraes:
JULIO ANTÜR2S DE ABREU & 0?mp. — Rua Direite n. 39 —

Cnixn flo Correia. 77 — R. Pnulo.
CARLOS MONTEIRO GÜIMAEAEB — «Vale Quem Teir.„ — Rua

rôreitn n. 4 =»• Caixt. Jo Correio a. 107 — S. Paulo.
J. AZEVEDO & Oomp. •=• "Casa Dolivaes,, — Rua Direita n. 10

Caixa do Correio n- 2(5 — S Paulo.
AMANCIO RODRIGUES DOS SANTOS & 0. - Praça Anton.0

Prudo n. 5 — Caixn do Correio íl. 166 — S. Paulo.
J. U. SARMENTO - Rua Bnrfio de Jnguara n. 15 — Crtiplnas

Caixa 71.

I

Cama dc Saude
Dr.Homem de Mello &C.
exclusivamente para doentes de

moléstias nervosas o mentaes
Medico consultor dr. 1'rnnoo da Kocha, direclor do

Hospicio do .luqiiory.
Ente estabolòolmòntò fundado om 1907, situado no

esplendido bairro do ALTO DAS PEUDIZB8, em
umn chnonrn do '28,(100 irotros quadrados constando
do diversos *>*ivilli0es modernos, independentes ajar-
dinados o isolados eom sopiniçilo coc.plela e rígoro/a
do soxos.forneco aos boui doentes «.morado trat nonto
o com todo conforto o carinho são tratados *ob a «dmi-
nletrnçflo do Irmãs do Caridade.
0 tratamento é dirigido pelos tspeola istas

mais conceituados de S. Paulo
InformnçOos, com o dr, I10MBJ DU

MELLO, quo resido á ruadr. Homem do Mollo, proxi-
mo íi Cns:. do Saudo {-Viio das 1'crdizos)

«ixu do Correio, Vi. — Telephone n. 603.
a

AOSTRO - UGRIGUA
Companhia de Navegação

a vapor
Telegrapho Marconi em todos ot «paquetes

Próximos suhidos pnra Montevidéo e
Buenos Aires

Colômbia

1.5iir»

11 de abril
SS de abril
«0* aalo

Sahidas para a Europa, Rio da Prata e portos do Brasil
oomf^aivhia»

SUÜ-ATLANTIP £•^mmmmX-jlmW.CÍm*, l|| 
~T| TRANSPORTS MARITIMES

O esplendido paquetoALICE
BnJiíró de Santos no dia 25 de março
para Montevidéo e Buenos Aires

tr*»» dai pant^nt ra s.a claiie Rs. -ti. 33
v... i o;o de In poato (eJetaL

Of r«: ¦- ''»' r-3-.'i--:ni d* primeira o ar^ruda
ciaiiu i-a.-_. i - dirtetaineste oom cs atenta-.
S.Paulo: Giordano & C

L.trjro do TliCBonro, 1
Santos; Rombauer & Gomp.

Rie - Reibanr & C. -\vsr

Tinjrenu rnpldas — Serviço modelo — Commodidade e conforto ,

PAMPA
ESPAGNE

Bahlri ÍB Saaloa no dia V io cornai»«tlrttamen!* tataBueno aa Aires

£>abidaaa do Bio para o. ISurop»

Galli*.
Gi-.co.-n*!
Uascoxne

nôm «taiço
ZS de ra«ço

1 da abdl

DlTona
Bretignt
OalU».

1* rlaatrrü.
8 de aalo

lidai

Ithbt da Baatoa no dU SS do eonenta
Slo, Bahia, Ui fahaam a Vanelta

Ouco<n«
Lntclla
Ulvona
Bratataa
Gasccsce

íldai
IS da f-snbo
S«d» jonho
U da talho
24 da julbo

Preços das pas36gens em Ha classe pira a Europa: 105$000 e mais b o.o de imposto, exeaptuando-se
pnra o porto da Manrelha quo ô de 190,00 trancos — Para Montevidéo o Bueno3 Aires o preço ô de
43ÇOOO mats 5 o[o de imposto — Emittem-se bilhetes de ida e volta com 20 ojo de raduo>w para os
passageiros de i.o, 2.a classo e 10 0|0 em 2a classe intermediária-Emitlem-se tambem bilhetes de chamada

Vende-se passagens directas para Paris
Para fretes, passagens e mais informações, eom os agentesi

ANTUNES dOS SANTOS &C. HÒ¥em!ro,94.BCom easa bi Sio; Ar. Bio tapas, 14, 16

ÍT Wl wt
Acham-se abortas ria Sacretaría as inseri pçõoa para os esarai^s de ad"

missão ás oscolaa superiores: de Bella-3-Àrtos, Sciencias, Philosophia e Letras,
Commercio, Agronomia o Zooteshnia, Medicina-Votori naria, Pharmacia, Odon-
tologia, Medicina e Cirurgia, Engenharia e Direito.

Podem matricular-se nessas escolas superiores, cuja matricula so aeba
aberta de l.o do fevereiro a 51 de março vindouro- Os candidatos que apro-
sentarem certificados aulhenticos de exames finaes 'prestados em qualquer época
nos gymiiívsios outrora equiparados ao Gymnasio Nadoual o nas escolas normaes;
os bacharéis o propedêuticos, os pharmaceuticos, devendo prestar os exames
que lhes faltarem.

Para informações, pedidos de prospeetos, programmas, regulamentos, etc,
dirijam-se á Secretaria, na sódo da Universidade de S, Paulo, cá rua dr. Bento
Freitas u. GO.

COLLYHIO Moura Brasil
MOUSE REGSST&BO

Contra as purgações e inflamma**
-—— çces dos olho3 »

Doposito |-**CI*'**Vl!
DROGARIA BARUEL

Sshidas para a Europa e La Plata
DAS COMPANHIAS

Navigazione Generale Italiana - k Mm - Socleti Italia e Ili Italiano
A. «pnte scral pnra o Kt-asil: "lliinca fiVanccfie e Itafiann per 1'Amcrlea elel Sad"

SERVIÇO RTLGULAR POSTAL ENTRE 0 BRASIL, ITALIA E ARGENTINA
- SAHIDAS PARA A EUROPA - I SAHIDAS PARA O RIO DA PRATA

O loxuoRO e rnpldo «por

IIDIAM
fahir» 4o Bonux no dll 21 dc março par..

Rio, Dakar e Gênova

DUCA DI GÊNOVA (do Rio)
INDIANA
TOSOANA
REGINA ELENA
CORDOVA
ITALIA
FR. MAFALDA (do Rio)

0 esplendia.) o raptdc vnpor

ITALIA
HnhliA df Snnloi uo dm 24 do mnrço pnrn

Buenos Aires

17 de março
21 » >
23 » »
24 > »

3 » abril CORDOVA
11 » SAVOIA
14 » RAVENNA

24 do mar-ço
1 » abril

14 > >

Preços das passagens da iapaeina Hassei Para GE19V . ou MAPOU

Preços de terceira classe para Gsnova ou Nápoles: Vapor "Mafalda", francos 223; Ré Vittorio ,
"RcKina Elena", "Duca dc-jli Abrur.zi", "Duca d'Aosta". "Duca di Gênova , francos 220; "Italia ,
"Brasilc", "Savoia", "Rio de Janeiro", "Liiisiana", "Indiana", "S. Paulo", francos 200; Ravcna ,

Príncipe Umberto",
Siena'', "Bologna",

"Toscana", frán-
«coi 198. IMPOSTO FEDERAL, 5 por cento.

PARA BUENOS AIRES"• ¦**¦'>- Rs. soSdoo. incluindo o imposto.¦-.r-r-zr^-i-). pBra DAKAR, TENBR1PB ou LAS PALMAS
Francos 125, por logar, c por qualquer vapor'Aos citados brecas deve-se juntar o imposta federal dc 5 por cento — Paro os portos hespanhoes mais 5 irancos Por puto»

PASSAGENS DE IDA E VOLTA
Gosam de grandes descontou

BltHETES DE CKAMADA „
Emittem-se para a viagem da Ttalia a Sanios, aos seguintes preços: "Navigazione Generale Itallína e Uoyd Italiano ,

francos 1971 "La Veloce", francos 192; "Socieíá Italia*, francos, 1S2. .
A terceira elasse possue salões de jantar, com mesas c banco?, lavatonos t espelhos, toallias, etc Dormitórios com ja-

nellas, banhos, duchas e agua gelada durante toda a viagem; illuminação e ver.lilação electricas.
Preço de 3.a clmme pnra Oenova o Napoli. finitooi lft-T _ 300 — mal» o lm ponto federal

Horn frete», cnnmrateü cio luxo, cllatinoton, l.a o -•:'- el«««e«í o outi*u« li-iloímuç Ociãj alrifclr-BO A

soeiEoaoE hnonymh martinelli
Sna in _%_ Boa IS di Novembro tl, 85 CHUTAS ¦ Uaa Vlscooüo do Kio Branoo n. 1 __, DIQ ¦ Ru» l-o Je Março n. 1

¦ PAULO I -.c"uàPaitalnVílO —  SAU I U» colin PokUl n. IM n"" ¦ l*nl»h 1'osUI n. IS'. -

Rn WS. Si P«
The Royal Mail Steam Packet Company

Nala Real Ingleza
sabidas para

Sahiri d» Sanios m Ai 24 de mar*» 4* 1914 para
Ua di Jamlro, Bahia, Nmamkaso, Madeira,

Lliboa, Viga, Ckerburg a Saaihaaipioa

ARLANZA
Salürà de Santos no dia 24 de março

para Monlevidúo Buenos Aires

i Sn Nn Gn
The Pacific Steam Navigation Co

Companhio do Pacifico
a EuropaOronsa

S*t:lm d* Btnkr). oo <lii II <H ut-çc fart r Klv d* J»n*dro,
8. Vices». Ua S-nlmtm Littmit. Y:«o. Cornaha, U r»Ufo t UtmtBB\

Preço das passagens tí.i 3 a classe li0$ShX> incluindo 0
imposto e pare os portos hcsp^niicca mai? 3«000. K ítir'9

600 róis pora La Palico

Ortega.
Saliirá de Sônica no dia 8 de ubrH pan». Mon-c-video e

oortos do Cliile c Perú

ESSasa_3Z23£K

TIasens fle Santos para Xova York cai Si diaa vJn Cherbwxo cu s-inliiampi^J — A t'uEi*::.íiIi-.*i ci.Uío Wlliclc* itt\
paragens para Kova Torir, cm .oalqucr tkw «.us paincCos cm correspondência com os do to.\t3 ta cot.xivuMtit Qoo -JJí
»cm a carrdn da Inclaterra par-i Nova York o para África do Sal, -ria Madrir.i. em correspondência com o* paqo»« «H
companlUa L*nJon Castlc. O hcrarlo offidal das oompanliL-va 6 ijnbUcaiio r.n.-: «::.T.<r.io no "Gida L-tí\-j'*. .

O pagninaito da» rjuáajpBn nciodaa para I.uroj-a dever* eer £ei:o tntesralmeuJo ntó iua ium nr.ict, iU Kilild-i «M
Tanor e dciiois disçc dia uão Bafo re**.!s respeitadas as ciicomincr.das. -¦"¦_.

Vendem-» passapens ntó 4 licrag da «arde na ix_i>crn da s;iliia» da» raporea — A aproi.i do Gnülos nío ttssat
pa*-58"ons no dia da scliMa doa v*>i>-*irC3 o ó c*spressanJ*mte prnhíbl-lo -venilrr passiers» o : - n;„ «los paquete*.

O escriptert* eHÃ alicrto. nos diai uípís. da« i) ã* 17 horns e u&s WiW* .do» ate fa18 hora*
íüéo. «soBiaa da rua Ua tíuifsüda • Ganta tio Scrrelo, SI9 - TBJep&one £s-JEficriDtorio: Rua S. Bento.
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